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டாக்டர்	இராசமாணிக்கனார்,	தமிழரின்	இத்தைல ைறயின்	சிறந்த	 ேமைதக ள்
ஒ வராவார்.	அவர்	கல் ரியில்	மாணவர்க் 	மட்	 ம்	தமிழறி 	 கட் 	வரவில்ைல;
தமிழரனவ க் ம்	 த் ணர் ம்,	 த்ெதம் ம்	ஊட் 	வ கிறர்.

“கைலமன்றம்”	 இதழில்	 அவ்வப்ேபா 	 அவர்	 எ தி	 வந்த	 கட் ைரகைளத்
ெதா த் 	இங் 	ெவளியிட் க்கிே ம்.	இைவ	தமிழர்க் 	என்ெறன் ம்	நின்
நிைலத் 	ஒளி	காட் ம்	வலிைம ைடயைவ.

பதிப்பகத்தார்
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அ த்த	 ஆண் 	 திய	 தமிழகம்	 உ வாகிச்	 ெசயலாற்ற	 வி க் ம்	 நிைலயில்,
அப் திய	தமிழகம்	எவ்வா 	அைமக்கப்பட	ேவண் ம்	என் 	எண் வ ம்,	 திய
தமிழகத்தில்	ெசய்ய	ேவண் வன	எைவ	என்பைதக்	 றத்	தமிழன்	வி ம் த ம்
இயல் தாேன	 !	 தலில்	 திய	தமிழகம்	எதைன	வட	எல்ைலயாகப்	ெபற்றி த்தல்
ேவண் ம்	 என்பைதக்	 காய்தல்	 உவத்தலின்றிக்	 காண	 ேவண் ம்.	 “வடேவங்கடம்
ெதன் மரி	 ஆயிைடத்	 தமிழ் 	 நல் லகம்’	 என் 	 ெதால்காப்பியர்	 காலத்தில்
எ ந்த	 ரல்	 கி.	 பி.	 17-ஆம்	 ற்றண் 	 வைர	 ேவங்கடேம	 தமிழகத்தின்	 வட
எல்ைல	 என்பைத	 வலி த்தி	 வந் ள்ள .	 சங்க	 இலக்கியங்க ம்,	 சங்க
காலத்ைத	 அ த் த்	 ேதான்றிய	 பல்வர்	 காலத் 	 இலக்கியங்க ம்,
கல்ெவட் க்க ம்,	பின்	வந்த	ேசாழர்	கால	இலக்கியங்க ம்,	கல்ெவட் க்க ம்,
அவ க் ப்	 பின்	 வந்த	 விசயநகர	 ேவந்தர்	 காலத் 	 இலக்கியங்க ம்,
கல்ெவட் க்க ம்	ேவங்கடத்ைதத்	தமிழகத்தின்	வடஎல்ைல	என்ேற	 கின்றன.
இவ்வாேற	 காளத்தி ம்	 தமிழகத்தின்	 வடஎல்ைலயா ம்.	 இந்த	 உண்ைமையப்
ெபரிய ராணத்ைதக்	 ெகாண் 	 ெதளியலாம்.	 தி க்காளத்தி,	 தி ேவங்கடம்
தலிய	 ஊர்கைளச்	 ற்றி ள்ள	 ப திகளில்	 தமிழ்	 ேப ம்	 மக்கள்,	 தமிைழ ம்

ெத ங்ைக ம்	 உறழ்ந் 	 ேபசிவ தைலக்	 ெகாண் ,	அத்தமிழர்	 மீண்ட	 காலமாக
இ ந் 	 வ பவர்	 என் ம்	 உண்ைமைய	 உணரலாம்.	 தி ப்பதியில்	 உள்ள
கல்ெவட் க்க ள்	 ெப ம்பா ம்	 தமிழக்	 கல்ெவட் க்களாக	 இ ப்பைதக்
ெகாண் 	 இவ் ண்ைம	 வலி ம்.	 ேம ம்,	 தி ேவங்கடம்	 பற்றிய	 சமயப்
பாடல்கைள	 ஆரா ன்	 அவற்ைறப்	 பா ய	 ஆந்திரைரவிடத்	 தமிழேர
எண்ணிக்ைகயி ம்,	 காலப்	 பழைமயி ம்	 மிக்கவர்	 என்பைத	 அறியலாம்.
இைவயைனத் ம்	 ேவங்கடம்	 தமிழகத்தின்	 வட	 எல்ைலேல	 என்பைத	 நன்
வலி த் ம்	உண்ைமகளா ம்.

‘சிற் ர்’	என்ப 	சித் ளர்	ஆகி	இன் 	ெத ங் 	மாவட்டமாகக்	க தப்ப கிற .
அம்	 மாவட்டத்தி ம்	 தமிழ்க்	 கல்ெவட் க்கேள	 மி தி.	 பல	 தா க்காக்களில்
தமிழேர	 மி தியாக	 இ க்கின்றனர்.	 தணிைகப்	 ராணம்	 பாடப்ெபற்ற
தி த்தணிைக ம்,	 அதன்	 ற் ப்	 றப்	 ப திக ம்	 தமிழ்நாட்ைடச்
ேசரேவண் வனேவ.	 ஆதலால்,	 எல்ைலையப்பற்றி	 விவாதிக்க	 இ க் ம்	 தமிழ்
நாட் 	 அைமச்சர்கள்	 இவற்ைற	 ஆந்திரநாட் 	 அைமச்சர்க க் த்	 ெதளிவாக
எ த் க்	 றி,	 பண்ைடக்	 காலத்தில்	 இயற்ைகயாக	 அைமந்த	 மைலநாட்
எல்ைலையத்	 தமிழகத் 	 வட	 எல்ைலயாக	 நிைல	 நி த் தல்	 மிக ம்
இன்றியைமயாத .
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தமிழகத்தின்	 ெதற்கில்	 மரி ைன	 பண்ைடக்	 காலத் த்	 ெதற்ெகல்ைலயாக
இ ந்த ;

இைடக்காலத்தில்	 மைலயாள	 நாட் ல்	 ேசர்ந் விட்ட .	 மகாண	 அைமப் க்
வினர்	 ப்ப 	 மரி ைன	 தமிழகத்ைதச்	 ேசரேவண் ம்.	 அத் டன்

ேதவி ளம்,	 பீர்ேம ,	 ெநய்யாற்றின்	 கைர	இைவ ம்	 வினர்	 வ த் ள்ள	 பிற
தா க்காக்க டன்	 ேசர்ந் 	 திய	 தமிழகத்தில்	 இடம்	 ெப தல்	 ேவண் ம்.
இத்தா க்காக்களில்	 தமிழர்கேள	 தி வாங் ர்	 சட்ட	 அைவக் த்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்டவர்கள்	 என் ம்	 உண்ைமயிலி ந்ேத	இவற்றில்	ெப ம்பாலராக
உள்ள	 மக்கள்	 தமிழ்	 மக்கள்	 என் ம்	 உண்ைம	 ஐயமற	விளங் கின்ற .	 எனேவ,
ேநர்ைமயான	 ைறயில்	இவ் ண்ைமகைள	விளக்கி	 நம 	 மாநில	அைமச்சர்கள்
இவற்ைறப்	 திய	 தமிழகத்தில்	 ேசர்க்க	 ேவண் ம்.	 இத் ைறயில்	 நம
தலைமச்சர்	 தி .	 காமராசர்	 ேமற்ெகாண் ள்ள	 யற்சி	 ெபரி ம்	 ேபாற்றத்

தக்க .	இத் ைறயில்	எல்லாக்	கட்சியின ம்	அவைர	ஆதரித் 	வ தல்	பாராட்டத்
தக்க .	 இந்த	 எல்ைலப் றப்	 ப திகள்	 நல்ல	 ைறயில்	 தமிழகக்ேதா
ேசர்க்கப்ப தல்	ேவண் ம்	என்பதற்காக,	இர 	பகலாக	உைழத் வ ம்	தமிழர க்
கட்சித்	 தைலவர்	 தி .	 ம.	 ெபா.	 சிவஞானம்	 அவர்கைளத்	 தமிழர்	 பாராட்டக்
கடைமப்பட் ள்ளனர்.	 இவர்	 யற்சிக் 	 உ 	 ைணயாகப்	 பிற	 கட்சியின ம்
இ ந் வ தல்	பாராட்	டற் ரிய .	பல	ெமாழியாளர்	இன்ைறய	தமிழகத்தில்	தமிழர்
மட் ம்	 இடம்	 ெபற்றி க்கவில்ைல.	 விசயநகர	 ஆட்சி	 காலத்தில்	 ெதன்னாட்	 ல்

ேயறிய	 ெத ங்கர்,	 கன்ன யர்,	 ெசளராட் ரர்கள்	 இந்நாட் ல்	 வாழ்கின்றனர்.
இவர்கள்	வீட்டளவில்	தத்தம்	தாய்	ெமாழியிற்	ேபசி ம்	தமிழ்	மக்க ள்	தமிழராக
இைணந் 	 வாழ்ந் 	 வ வ 	 மகிழ்ச்சிக் ரிய	 ெசய்தியா ம்.	 தமிழ்	 ெமாழி
வளர்ச்சியி ம்,	 தமிழ்	 இலக்கிய	 வளர்ச்சியி ம்,	 தமிழ்நாட் 	 அரசியலி ம்,	 பிற
எல்லாத்	 ைறகளி ம்	 இவர்கள்	 தீவிரமாகப்	 பங் 	 ெகாண் 	 வாழ்ந்
வ கின்றனர்.	 எனேவ,	 இவர்கைளக்	 தமிழராகக்	 க திேய	 திய	 தமிழகத்
நிகழ்ச்சிகள்	 நைடெப 	 ெமன்பதில்	 ஐயமில்ைல.	 இந்	 நன்மக்க ம்	 தமிழ்
ெமாழியின்	 வளர்ச்சிக் ம்,	 தமிழகத் 	 ஆக்க	 ேவைலக க் ம்	 மன வந்
பணியாற் வர்	என் 	நாம்	நம்பலாம்.
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கைலக்	கல் ரிகைள ம்,	பிறத் ைறக்	கல் ரிகைள ம்	அரசாங்கம்	ஏற் 	நடத்தி
வ வ 	 ேபாலப்	 லவர்	 கல் ரிகைள ம்	 அரசாங்கேம	 ஏற் 	 நடத்தி	 வ வ
நல்ல .	 இன்ைறயப்	 லவர்	 கல் ரிகள்	 மடங்களி ம்,	 சாவ களி ம்,
ைரகளி ம்	நடப்ப ,	தமிழ்வளர்ச்சி	எந்த	அளவில்	இ க்கிற 	என்பதற் 	ஏற்ற

சான்றா ம்.	 நா 	 உரிைம	 ெபற் 	இத் ைண	ஆண் களாகி ம்	 நாட் 	 ெமாழிக்



கல் ரிகள்	 உ ப்	 ெபறவில்ைல	 என் ம்	 உண்ைமைய	 அரசாங்கம்	 உணர்தல்
ேவண் ம்,	தமிழ்,	ஆட்சிெமாழியாக	வரவி க் ம்	இந்த	 ேநரத்தில்	 ‘நான்	இனித்
தமிழில்தான்	 ேப ேவன்’	 என் 	 கல்வியைமச்சர்	 றிவ ம்	 இந்நாளில்	 தமிழ்க்
கல் ரிகள்	 இரங்கத்	 தக்க	 நிைலயில்	 இ க்கின்றன	 என் ம்	 உண்ைமைய
எ த் க்	 வ 	 நம் ைடய	 கடைமயா ம்.	 நன் ைறயிலைமந்த	 கட் டங்கள்,
அறி 	வளர்ச்சிக்ேகற்ற	 ல்	நிைலயங்கள்,	ச தாய	அறிைவ ம்	உலக	அறிைவ ம்
ஊட் ம்	 பலதிறப்பட்ட	 ெசய்தித்	 தாள்கள்,	 விைளயாட் 	 ெவளிகள்	 தலியைவ
லவர்	 வ ப் 	 மாணவர்க் 	 இன்றியைமயாதைவ.	 இன் 	 இந்	 நலங்கெளல்லாம்
ைறந் ள்ளன.	இைவ	யைனத்ைத ம்	விட	ெவட்கப்படத்	தக்க ,	இப்பரந் பட்ட

தமிழ்	 நாட் ல்	 ெபண்க க்ெகன் 	 தனிப்பட்ட	 லவர்	 கல் ரி	 இல்லாைமேய.
இைதப்	 பற்றிக்	 கவைலப்ப வார்	 ஒ வ மில்ைல.	 ெபண்	 கல்வி	 வளர்ந் வ ம்
இக்காலத்தில்,	ெபண்க க் 	உயர்	நிைலப்	பள்ளிகள்	ெப கிவ ம்	இக்காலத்தில்,
ெபண்	 லவர்கைளத்	 தயாரிக் ம்	 கல் ரி	 ஒன் 	 இல்ைலெயன்ப 	 வ ந்தத்
தக்கெதான் .	 நம 	 நாட் 	 அரசாங்கம்	 அ த்த	 ஆண் ேல ம்
ெபண்க க்ெகன் 	 லவர்	 கல் ரிகைளச்	 ெசன்ைனயி ம்,
தி ச்சிராப்பள்ளியி ம்,	 ம ைரயி ம்,	 ேகாைவயி ம்,	 தி ெநல்ேவலியி ம்
ைவத்தல்	நலமா ம்.
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அழிந் 	 ேபான	 ெகாற்ைக,	 காவிரிப் ம்பட் னம்,	 உைற ர்,	 பைழயாைற	 தலிய
இடங்கைள	அகழ்ந் 	ஆய் கள்	 நடத்திச்	 சங்ககால	வரலாற்ைறச்	ெசப்பனி தல்
ேவண் ம்.	 ந நிைல	 ஆராய்ச்சியிவி ந் 	 பிறழ்ந் 	 எ தப்பட் ள்ள	 வரலாற்
ல்கைள	 ஒழித் த்	 ெதன்னாட் 	 வரலாற்ைறச்	 சாத்திரீய	 ைறயில்	 எ தி

ெவளிப்	 ப த் தல்	 ேவண் ம்.	தமிழில்	அவ்வப்ேபா 	வளர்ச்சிக் ள்ள	வைகயில்
அரசாங்கத்திற் 	 ேயாசிைனகள்	 ற	 உண்ைமத்	 தமிழ்ப்	 பற் ைடய	 லவர்
ெப மக்கைளேய	 அரசாங்கம்	 அமர்த்திக்ெகாள்ளல்	 ேவண் ம்.	 தமிழின்

ய்ைமையப்	பா காக் ம்	 ைறயில்	அக் 	அைமக்கப்பட	ேவண் ம்.	எக்கட்சி
நாட்ைட	ஆளி	னி ம்	ெமாழி	பற்றிய	சிக்கலில்	இக் வின்	தீர்ப்ேப	 வானதாக
இ த்தல்	 ேவண் ம்.	 திய	 தமிழகத்திற் 	 இக் 	 மிக	 மிக	 இன்றியைமயாத
தா ம்.	உள்ெளான் 	ைவத் ப்	 றெமான் 	ேபசித்	தமிழ க் க்	 ழி	ேதாண் ம்
கீழ்மக்கள்	இக் வில்	இடம்	ெபறக் டா .
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நாட் 	 மக்க க் 	 இன் 	 ேதைவப்ப வ 	 விஞ்ஞான	 மனப்பான்ைமைய
வளர்க் ம்	 கல்விேயயா ம்.	 ற் க்கணக்கான	ஆண் களாகக்	 கற்பிக்கப்பட்
வ ம்	 அறி க் ம்	 ஆராய்ச்சிக் ம்	 ெபா ந்தாத	 கட் க்	 கைதகைளக்ெகாண்ட
டநம்பிக்ைககைள	ஊட் 	வளர்க் ம்	 பாடங்கைளக்	ெகாண்ட	 பாடத்	திட்டங்கள்



மாய்ந்ெதாழிதல்	ேவண் ம்.	கல்வி	கற் ம்	சி வர்க க் த்	தங்கள்	நா ,	தங்கள்
ச தாய	அறி ,	தங்கள்	நாட் ேலேய	தாங்கள்	 ன்ேன தற் ரிய	வழி	வைககள்,
பிறநாட் 	 இைளஞர்கள்	 கல்வித் ைறயி ம்,	 பிற	 ைறயி ம்	 ன்ேன ம்
விவரங்கள்,	 பயிர்த்ெதாழில்,	 ைகத்ெதாழில்,	 வாணிகம்	 பற்றிய	 விளக்கங்கள்,
அறி த்	 ைற,	 கைலத் ைற,	 சமயத் ைற	 பற்றிய	 ெசய்திகள்	 இைவ	 பற்றிய
பாடங்கைளக்	 ெகாண்ட	 பாடத்	 திட்டம்	 விஞ்ஞான	 அ ப்பைடயில்	 அைமத்தல்
ேவண் ம்.	 இப்	 பல ைறப்பட்ட	 ெபா ள்கைளப்	 பற்றிய	 பாடங்கள்	 ய,	 எளிய,
ெசந்தமிழ்	 நைடயில்	 எ தப்பட	 ேவண் ம்.	 இந் ல்கைளப்	 பார்ைவயி ம்	 பாடக்

வின ள்	 ெப ம்பாேலார்	 லைம ம்,	 உலக	 அறி ம்	 பைடத்த	 சான்ற	 ராய்
இ த்தல்	ேவண் ம்.
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திய	தமிழகத்தில்	சங்ககாலத்	தமிழக	வாழ் 	வாழ	வசதி	அைமத்தல்	ேவண் ம்.
இன் 	ெத 	ேமைடகளி ம்,	ஒ க்கிடங்களி ம்	வா கின்ற	தமிழர்	 ட்டம்	 திய
தமிழகத்தில்	காணப்படலாகா .	ஒவ்ெவா 	தமிழ ம்	இ க்க	வீ ம்,	வாழ	வழி ம்
ெபற்றவைக	 இ த்தல்	 ேவண் ம்.	 உண் ,	 உைட,	 உைற ள்	 என் ம்	 ன் ம்
ஒவ்ெவா 	 தமிழ க் ம்	 இ த்தல்	 ேவண் ம்.	 இங்ஙனம்	 இ க்கச்	 ெசய்வ
எல்லாத்	 தமிழ்	 மக்களின்	 ெபா க்	 கடைமயா ம்.	 அரசாங்கத்தின்	 சிறப் க்
கடைமயா ம்.	உண்ைமத்	தமிழரான	காமராசர்	ஆட்சியில்	தமிழர்	வாழ் 	நாெளா
ேமனி ம்,	ெபா ெதா 	வண்ண மாகச்	சிறப்பைட ம்	என் 	நம் தல்	தவறாகா .
அவர 	ஆட்சி,	 நிைலெபற்றி க்கத்	 தமிழர்	அைனவ ம்	 உள்ளக்	 கிளர்ச்சிேயா
உைழப்பார்களாக.	 அப்ெபா தான்	 எல்லா	 இன	 மக்க ம்	 அரசாங்க
அ வல்களி ம்	 பிற	 ைறகளி ம்	 தத்தமக் ரிய	 இடத்ைதப்	 ெபற் ப்
ெபா ளாதாரத்	 ைறயில்	கவைலயின்றி	வாழ	 ம்.	இ கா ம்	 றப்	ெபற்றைவ
உ ப்ெப மாயின்	 திய	 தமிழகம்	 ெமய்யாகேவ	 நாட் 	 மக்க க் 	 நலம்
விைளப்பதாக	விளங் 	ெமன்பதில்	ஐயமில்ைல.
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த் 	 என் ம்	 ெசால்	 தலில்	 நடனத்ைத ம்,	 பின் 	 கைத	 த வி	 வ ம்
த்தாகிய	நாடகத்ைத ம்	 றித்த .	இயற்றமிைழப்	 லவ ம்,	இைசத்	தமிைழப்

பாண ம்	 ேபணி	 வளர்த்தாற்	 ேபாலேவ	 நாடகத்ைத ம்	 நடனத்ைத ம்	 த்தர்
என்பவர்	ேபணி	வளர்த்தனர்.	நடனம்	ஆ ம்	மகளிர்	விறலியர்	எனப்பட்டனர்;	உள்ளக்
றிப் ப்	 றத்தில்	 ேதான் ம்ப 	 திறம்பட	 ந ப்பவள்	 விறலி	 எனப்பட்டாள்.	 த்தி,

ஆ மகள்,	ஆ களமகள்	என	நடனமா ய	மகள்	சங்க	காலத்தில்	பல	ெபயர்கைளப்
ெபற்றி ந்தாள்.	 நடனமா ய	 மகன்	 த்தன்,	 ஆ மகன்,	 ஆ களமகன்	 என்
ெபயர்	ெபற்றான்.	இவர்கைள	கைத	த விவ ம்	 த் க்கைள	ஆ னர்.	அங்ஙனம்
ஆ ய	ெபா 	ஆண்	மகன்	‘ெபா நன்’	என் ம்	ெபயர்	ெபற்றான்.

தமிழ்	 ெதான் 	 ெதாட் 	 இயல்,	 இைச,	 நாடகம்	 என	 ன் 	 பிரி கைளப்
ெபற்றி ந்த .	 த்த	 ல்,	ெசயிற்றியம்,	 பரதம்,	 வல்,	அகத்தியம்,	 சயந்தம்,
ண ல்,	மதிவாணர்	நாடகத்	தமிழ்	 ல்	என்பன	சங்ககால	நாடக	 ல்கள்	என்

உைரகளால்	 அறிகின்ேறாம்.	 இைவெயல்லாம்	 அழிந் 	 விட்டன.	 சிலப்பதிகாரம்
ஒன்ேற	இன் 	நாடகக்	காப்பியமாக	இ ந் 	வ கின்ற .

சிலப்பதிகார	 காலத்தில்	 வடெமாழியாளர்	 ட் ற 	 தமிழகத்தில்	 மி தியாக
இ ந்த .	 அக்காலத்தில்	 நாடகம்	 என்ற	 ெசால்	 த் 	 என்ற	 ெசால்	 ேபாலேவ
நடனத்ைத ம்	 கைத	 த வி	 வ ம்	 த்ைத ம	 றித்த ,	 “நாடகக்	 காப்பிய
நன் ல்	 னிப்ேபார்”	(மணிேமகைல,	19.	80)	என	வ ம்	ெதாடரில்	உள்ள	‘நாட	கம்’
என் ம்	ெசால் க் க்	“கைத	த வி	வ ம்	 த் ’	என் 	டாக்டர்	உ.	ேவ.	சாமிநாத
அய்யர்	 அவர்கள்	 எ தியி ப்ப 	 கவனிக்கத்த ம்.	 எனேவ,	 நாடகம்	 பற்றிய
காவியங்கள்	 மணிேமகைல	 ஆசிரியர்	 காலத்தில்	 (கி.	 பி.	 2-ஆம்	 ற்றாண் ல்)
இ ந்தன	என்ப 	ெதளி .	மணிேமகைலக் 	 ற்பட்ட	தி க் றளி ம்” த்தாட்
அைவ’	 ( றள்,	 333)	 றிக்கப்	 பட் ள்ள .	 இங் க்	 த்தா தல்	 -	 ந த்தல்
என் ம்	ெபா ளில்	வந் ள்ள .

த் 	அல்ல 	நாடகம்	என்ப 	 ண்கைலக ள்	ஒன்றா ம்.	ெவளி	நா க டன்
பன்ென ங்காலமாக	வாணிகம்	ெசய் 	வந்த	தமிழர்	 -	இயல்,	இைசக்கைலகளில்
வல்லரா	யி ந்த	தமிழர்-நாடகக்	கைலயி ம்	நல்ல	ேதர்ச்சி	ெபற்றி ந்தனர்	என்
ெகாள்வ 	தவறாகா .	இயல்,	இைச	என் ம்	இரண் 	பிரி க ம்	ேகட்பவ க்
இன்பத்ைதத்	 த வன;	 நாடகம்	 ேகள்வி	 இன்பத்ேதா 	 காட்சி	 இன்ப ம்
பயப்பதா ம்.	 எனேவ,	 நாடகேம	 மிக்க	 பய ள்ளதாக	அறி ைட	 ேயார்	 க வர்.



நாடகத்தில்	இயல்,	இைச,	ஆகிய	இரண் ம்	கலக்கின்றன.	நாடகத்தில்தான்	 த்த
மிைழ ம்	ஒ ங்ேக	காண	இய ம்.

ேகாவில்	விழாக்களில்தான்	 நாடகம்	 ேதாற்றம்	எ த்த 	என்ப 	அறிஞர்	க த் .
ஆடல்,	பாடல்	என் ம்	இரண் ன்	ேசர்க்ைகயாக	 தலில்	நாடகம்	அைமந்தி ந்த .
பின் 	 பாட்டாக	 அைமந்த	 உைரநைட	 இைடயிைடேய	 கலந்த .	 அதன்	 பின்னர்ப்
ேபச் 	 நைடயில்	 அைமந்த	 உைர	 நைட	 ேசர்ந்த .	 எனேவ,	 ஆடல்,	 பாடல்,	 பாடல்
வ வில்	அைமந்த	உைர	நைட,	ேபச் 	உைர	நைட	என்பன	ேசர்ந் 	நாடகத்ைத	அழ
ெசய்தன.	 இங்ஙனம்	 வளரத்	 தைலப்பட்ட	 நாடகம்,	 ெபா மக்க க்ெகன் ம்
அரசர்க் 	என் ம்	இ வைகயாகப்	பிரிந்த .	அைவ	“ேவத்தியல்”,	“ெபா வியல்”
எனப்பட்டன.	 நாடகம்	 நன்	 ைறயில்	வளர்ந் 	வந்தெபா ,	இந்	 நாட் ல்	வந்
தங்கி	 ெசல்வாக் ப்	 ெபற்ற	 ஆரிய ம்,	 சமண ம்	 நாடகம்,	 காமத்ைத	 மி திப்
ப த் வெதன் 	 தவறாக	 எண்ணினர்;	 அதனால்	 தாம்	 ெசய்த	 ல்களில்
நாடகத்தின்	 மதிப்ைபக்	 ைறத்தனர்.	 அவர்கள்	 ெசல்வாக் 	 மி திப்பட் ந்த
காலத்தில்	 நாடகத்தமிைழ	 வளர	 ஒட்டா 	 த த்தனர்.	 எனேவ,	 நாடக	 வளர்ச்சி
ப ப்ப யாகக்	 ைறந்த .	1
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கி.	 பி.	 7-ஆம்	 ற்றண் ல்	 மேகந்திர	 பல்லவன்	 மத்தவிலாசப்	 பிரகசனம்	 என் ம்
ேவ க்ைக	 நாடகத்ைத	வடெமாழியில்	இயற்றினன்.2;	 ேம ம்	 வடெமாழியில்	 சி
நாடகங்கள்	சில	இராச	சிம்ம	பல்லவன்	காலத்தல்	ெசய்யப்பட்டன.	பக்தி	இயக்கம்
பரவத்	 ெதாடங்கிய	 அக்காலத்தில்	 சமயத்	 ெதாடர்பான	 நாட	 கங்கள்
தைலத் க்கின	என்ப 	இதனால்	ெதரிகிற .	கி.	பி.	8-ஆம்	 ற்றண் ல்	ெசய்யப்
ெபற்ற	 உதய	ணன்	வரலா 	 ம்	ெப ங்கைதயி ம்	நாடகம்	 பற்றிய	ெசய்திகள்
சில	காணப்ப கின்றன:

“நயத்திறம்	 ெபா ந்த	 நாடகம்	 கண் ம்’	 (1,	 58,	 வரி	 66)”நண் ணத்	 ெதளித்த
நாடகம்	 ேபால’	 (3,	 2,	வரி	 12)	 “வாயிற்	 த் ம்	 ேசரிப்	 பாட ம்	 ேகாயில்	 நாடகக்

க்க ம்	வ ெகன’	(1.37,	வரி.	89.)

ேகாயில்:	 நாடகக் 	 -	அரண்மைனயில்	 ந ப்ேபார்	 ட்டம்	என	வ ம்	 டாக்டர்	 உ.
ேவ.	 சாமிநாதய்யர்	 அ க்	 றிப் க்	 காணத்த ம்.	 கி.	 பி.	 8-ஆம்	 ற்றாண் ல்
தமிழகத்தில்	 நாடகம்	 ந க்கப்	 பட்டைத ம்,	 நாடகக்	 வினர்	 இ ந்தைத ம்
இவ்வரிகள்	ெதரிவிக்கின்றன	அல்லவா?

கி.	 பி.	 9-ஆம்	 ற்றண் ல்	வாழ்ந்த	மாணிக்க	வாசகர்,	 ‘நாடகத்தால்	 உன்ன யார்
ேபால்	 க த் ,’	 என் 	 றியி த்தலா ம்,	 நம்மாழ்வார்,	 ‘பிறவி	 மாமாயக்
த்திைனேய’	என் 	 றியி த்தலா ம்,	கி.	பி.	9-ஆம்	 ற்றண் ம்	நாடகங்கள்



ந த் க்	காட்டப்பட்டன	என்பைத	நன்கறியலாம்.

கி.	 பி.	 10-ஆம்	 ற்றாண் ல்	 ேதான்றிய	 சிவக	 சிந்தாமணி,	 நாடகம்	 காமத்ைத
மி விக்கிற 	என் 	 றி ள்ள 	காணத்த ம்:

“இைளைமயங்	 கழனிச்	 சாயல்	 ஏ 	 ெதரிெபான்	 ேவலி	 வைள	 யங்	 வ
ெமன்ேறான்	 வரம் ேபாய்	 வனப் 	 வித்திக்	 கிைளநரம்	 பிைச ங்	 த் ம்	 ேகழ்த்
ெத ந்	 தீன்ற	காம	விைனபயன்	இனிதிற்	 ய்த் 	 வீைண	ேவந்	 ைற 	மாேதர்.”
-2598

“நாடகத்ைத	வி ம்பிக்	காண்பவர்	கண்கைளத்	 ேதாண் ம்.	 .	 .இவ்வா 	 பிறைர
ஐம்ெபாறியால்	 கராமல்	த த் 	யா ம்	 கர்ச்சிையக்	ைகவிட்ேடாம்.”	எனவ ம்
வாக்கியம்,	 சமணர்	 நாடகத்ைத	 எந்த	 அள 	 ெவ த்தனர்	 என்பைத	 நன்
காட்டவல்ல .

‘நாடக	நயந் 	காண்பார்	நலங்கிளர்	கண்கள்	 ன் ம்’	- த்தியிலம்பகம்,	2989

இவற்றால்	சிந்தாமணி	எ தப்ெபற்ற	கி.	பி.	10-ஆம்	 ற்றண் ல்	நாடகங்கள்	தமிழ்
நாட் ல்	ந க்கப்	ெபற்றன	என் ம்	உண்ைமைய	உணரலாம்.

பிற்காலச்	 ேசாழர்	 காலத்தில்	 ஆண் ேதா ம்	 ைவகாசி	 விழாவில்	 தஞ்ைச
இராசராேச வரத்தில்	இராசராேச வர	 நாடகம்	 ந த் க்	 காட்டப்பட்ட .	அதைன
ந த் க்	காட் ய	விசயராேசந்திர	ஆசாரிய க் 	ஆண் ேதா ம்	120	கலம்	ெநல்
தரப்பட்ட .	3இராசராசன்	 தஞ்ைசயில்	 ெபரிய	 ேகாவில்	 கட் ய	 ைற,	 அவன
வரலா ,	 அவன்	 மைனவியர்	 அக்ேகாயி க் 	 அளித்த	 நிவந்தங்கள்,
அக்ேகாவிைலப்	 பற்றிக்	 க ர்த்ேதவர்	 பா ய 	 ேபான்ற	 பல	 ெசய்திகள்	 இந்
நாடகத்தில்	பல	காட்சிகளாக	அைழந்தி க்கலாம்.

விக்கிரமாதித்த	ஆசாரியன்	என் 	இராசராச	நாடகப்	ெபரியன்	என்பவன்	பந்தைன
நல் ரில்	 நட் வப்	 பங் ,	 ெமய்மட் ப்	 பங் 	 (நாடகக்	 காணி)	 இவற்ைறப்
ெபற்றவனாய்	இ ந்தான்	என் 	அவ் ர்க்	கல்ெவட் க்	[4]	 வதால்,	இராசராச
நாடகம்	 ( தலாம்	 இராசராசைனப்	 பற்றிய )	 என	 ஒன் 	 இ ந்த .	அந்நாடகம்
ந க்கப்பட்ட 	என்பன	அறியலாம்.

இந்	 லில்	 இராசராசன 	 இளைமப்	 ப வம்,	 அவன்	 அரசன்	 ஆனைம,	 ேபார்ச்
ெசயல்கள்,	 ஆட்சி	 ைற,	 இராசராேச வரம்	 எ ப்பித்தைம,	 தி ைறகைளத்
ெதா த்தைம,	 தலிய	ெசய்திகள்	பல	காட்சிகளாக	இடம்	ெபற்றி க்கலாம்.

தற்	 ேலாத் ங்கன்	காலத்தில்	 ம் லி ர்	நாடகம்	என்ற	ஒன் 	ெசய்யப்	பட்ட .



ெசய்தவ க் 	பரி 	தரப்	பட்ட 	4.	அ 	தி ப்பாதிரிப் லி ைரப்	பற்றிய .	அம்மன்
கன்னிைகயாக	இ ந் 	 சிவைன	 வழிபட்டைம,	அப்பர்	 சமணராயி ந்தைம,	 பின்
ைசவரானைம,	சமண ைடய	ெகா ைமகட் 	ஆளானைம,	பிற 	கடலில்	மிதந்
கைரேசர்ந் 	 அவ் ர்க்	 ேகாவிலில்	 பதிகம்	 பா னைம,	 மேகந்திரன்	 அங்கி ந்த
சமணப்	 பள்ளிைய	 இ த் க்	 ணபர	 ஈ வரம்	 கட் னைம	 ேபான்றவற்ைறக்
காட்சிகளாகக்	 ெகாண்ட	 லாக	 இ க்கலாம்.	 அ 	 ந க்கப்	 ெபற்றைமக் ச்
சான் 	இல்ைலயாயி ம்,	 சமயப்பற் 	 மிக்கி ந்த	அக்	 காலத்தில்	அ 	 ந க்கப்
பட்டெதனக்	 க தல்	 தவறாகா .	 இங்ஙனம்	 ைசவ	 அரசர்கைள ம்
நாயன்மார்கைள ம்	 பற்றிய	 நாடகங்களில்	 சிலேவ ம்	 அக்காலத்தில்
ந க்கப்பட்டன	எனக்	ெகாள்ளலாம்.
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கி.	 பி.	 14-ஆம்	 ற்றண் ல்	 மாலிக்கா ர்	 பைடெய ப் க் ப்	 பிற 	 ேசர,	 ேசாழ,
பாண் ய	 அர கள்	 நிைல	 தளர்ந்தன.	 விசயநகர	 ேவந்தர்	 ஆட்சி	 சிறி 	 காலம்
சமயத்ைதப்	பா காத்த .	அப்ெபா 	இைச,	நடனம்,	நாடகம்	 தலிய	கைலகள்
த் யிர்	ெபற்றன.	ெதன்னாட் ல்	நாயக்கராட்சி	மைற ம்	வைரயில்	இக்	கைலகள்
ஓரள 	 உயிர்	 ெபற் 	 மாழ்ந்தன.	 17-ஆம்	 ற்றாண் க் ப்	 பிற 	 நா 	 பல
ைறகளி ம்	 அல்லற்	 பட்ட	 காரணத்தால்	 நாடகம்	 தலிய	 கைலகள்	 கவனிப்

பாரற் க்	கிடந்தன.

“கி.	 பி.	 17-ஆம்	 ற்றாண் னி தி	 ெதாட் க்	 டத் 	 ல்கள்	 சில	 ேவரற்
வீழ்ந்த	 நாடகத்	 தமிழினின் ம்	இைளப்பனவாயின.	இைடயிைடேய	 கவிக்	 ற்
ேமவி,	 இழிசினர்	 நடக் ம்	 இயல்பினவாகிக்	 த் ம்	 பாட் ம்	 ெகாண்
நடப்பனெவல்லாம்	 த் 	 ல்களாம்.	 சீகாழி	 அ ணாசலக்	 கவிராயர்	 ெசய்த
‘இராம	 நாடக ம்’,	 மர பர	 வாமிகள்	 ெசய்த	 ‘மீனாட்சியம்ைம	 ற ம்’,
திரிகடராசப்பக	கவிராயர்	ெசய்த	‘ ற்றாலக்	 றவஞ்சி ம்’	இக்	 த் 	 லின்	பாற்
ப வனவாம்.	 ‘ க் டற்	பள் ’,	 ‘ப ைள	விநாயகர்	பள் ’	 தலியன ம்	 த்
ல்கேளயாம்.	இைவெயல்லாம்	இயற்றமிழ்ப்	 லைம	சான்ற	பாவலர்	இயற்றினவாம்.

‘ த்தாநந்தப்	பிரகாசம்’	என்றேதார்	பரத	 ல்	இைடக்	காலத்தின்	ெதாடக்கத்தில்
ஏற்பட்ட 	 ெவளிப்படாமல்	 இ க்கின்ற .	 பின்னர்க்	 கி.பி.	 16-ஆம்	 ற்றண் ன்
ெதாடக்கத்திலி ந்த	அரபத்த	 நாவலர்	 என்பாய்	 ‘பாதசாஸ்திரம்’	 என்றேதார்	 ல்
ெசய் ள்ளார்.”5

19-ஆம்	 ற்றண் ன்	 ற்பாதியில்	 ெகாட்ைட ர்ச்	 சிவக்ெகா ந் 	 ேதசிகர்
தஞ்ைசைய	 ஆண்ட	 சரேபாஜி	 மன்னர்	 மீ 	 பா ய	 றவஞ்சி	 நாடகம்
றிப்பிடத்தக்க .	அந்	 நாடகம்	தஞ்ைசப்ெபரிய	 ேகாவிலில்	 ந க்கப்பட் 	வந்த .

அேத	 ற்றாண் ன்	 கைடப்	 ப தியில்	 ேபராசிரியர்	 ந்தரம்	 (பிள்ைள)	 பா ய
மேனான்மணிய	நாடக ம்	ேபாற்றத்	தக்கதா ம்.
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நாம்	 வா ம்	 இவ்வி பதாம்	 ற்றாண் ன்	 ற்பாதியில்	 நாடகக்	 கைல	 நன்
வளர்ந்த .	 பம்மல்	 சம்பந்த	 தலியார்	 எ தி ள்ள	 பல	 நாடகங்கள்	 நாெடங் ம்
ந க்கப்	ெபற்றன.	சிறந்த	நாடக	ஆசிரியரான	சங்கரதாஸ்	 வாமிகள்	எ தி ள்ள
நாடகங்கள்	பலவா ம்.	அவற் ள்	அபிமன் 	 ந்தரி,	பார்வதி	கல்யாணம்,	பிர லிங்க
லீைல,	 வள்ளி	 தி மணம்,	 பா கா	 பட்டாபிேஷகம்,	 இலங்கா	 தகனம்,	 அல்லி
அர்ச் னா,	 சி த்ெதாண்டர்,	 சதிஅ யா,	 பவளக்ெகா ,	 சதி	 ேலாசனா,
மணிேமகைல,	 மி ச்சக ,	 சீமந்தனி,	 சாவித்திரி,	 ேகாவலன்,	 பிரகலாதன்,
ேராமிேயா ம்	ஜூலியத் ம்	என்பன	 றிப்பிடத்தக்கைவ.

கண்ைணய	 (நா )	 நாடகக்	 வினர்	 ந த் 	 வந்த	 கி ஷ்ண	 லீைல,
தசாவதாரம்	 தலிய	 நாடகங்கள்	 ப்ப 	ஆண் க க் 	 ன்	 நாட் ல்	 சிறந்
விளங்கின.	 இந்	 ற்றண் ன்	 ற்பாதியில்	 சங்கரதாஸ்	 வாமிகள்	 இைணயற்ற
நாடக	ஆசிரியராக	 இலங்கினார்.	 இவ ைடய	 மாணவர்கள்	 தமிழகம்	 வ ம்
பரவி	 யி க்கின்றனர்.	அவிர்கள்	ஆங்காங் 	இ ந் ெகாண் 	இக்	 கைலையத்
தடமால்	 இய ம்	 அள 	 வளர்த் 	 வ கின்றனர்.	 தழிழ்	 வளர்த்த	 ம ைரயில்
இவ ைடய	மாணவர்கள்	சங்கங்கைள	அைமத் 	நாடகப்	பயிற்சி	அளிக்கின்றனர்;
ம ைர,	 இராமநாத ரம்,	 தி ச்சி	 மாவட்ட	 ஊர்களில்	 நாடகங்கைள	 ந த்
வ கின்றனர்.

சங்கரதாஸ்	 வாமிகளின்	 மாணவர்களாகிய	 .	 ேக.	 சண் கம்	 சேகாதரர்கள்
இன்ைறய	நாடகத்	 ைறயி ம்	ந ப் க்	கைலயி ம்	சிறந் 	விளங் கின்றனர்.	அக்
கைலக்	 ேகற்ற	 ஒ க்க ம்	 அவர்கள்பால்	 அைமந் ள்ளைம	 றிப்பிடத்த ம்.
அவர்கள்	 ந த் வ ம்	 நாடகங்க ள்	 அவ்ைவயார்,	 மனிதன்,	 இன்ஸ்ெபக்டர்,
இராசராச	ேசாழன்	என்பன	 றிப்பிடத்	தக்கைவ.	இவற் ள் ம்	இராசராச	ேசாழன்
இைணயற்ற	நாடகமா ம்.	காண்பவர்	உள்ளங்கைளக்	ெகாள்ைள	ெகாள் ம்	மிகச்
சிறந்த	 நாடகம்	 என் 	 இதைனக்	 றலாம்.	 ேசாழர்	 வரலாற்ைற	அ ப்பைடயாகக்
ெகாண் 	வைரயப்	ெபற் ள்ள	இந்நாடகம்,	மக்க க் 	வரலாற் 	உணர்ச்சிைய ம்
பக்திைய ம்	ஒ ங்ேக	ஊட்டவல்ல .	இ 	ேபான்ற	நாடகங்கள்	பல	வைரயப்ெபற்
ந க்கப்	 ெப தல்	 ேவண் ம்.	 நவா 	 இராசமாணிக்கத்தின்	 வினர்	 வள்ளி
தி மணம்,	சம் ர்ண	இராமாயணம்	 தலிய	நஈடகங்கைள	ந த் 	வ கின்றனர்.

காலத்திற்	 ேகற்ற	 சீர்தி த்தங்கைளக்	 ெகாண்ட	 நாடகங்கள்	 பல	 இப்ெபா
பலரால்	ந க்கப்பட் 	வ கின்றன.	என்.	எஸ்.	கி ஷ்ணன்6	 வினர்,	எஸ்.	எஸ்.
இராேசந்திரன்	 வினர்,	எம்.	ஜி.இராமச்சந்திரன்	 வினர்,	ேக.	ஆர்.	இராமசாமி

வினர்,	ேக.	ஏ.	தங்கேவ 	 வினர்,	சிவாஜி	கேணசன்	 வினர்	 தலிேயார்
பயன்	தரத்தக்க	நாடகங்கைள	நடத்தி	வ கின்றனர்.



தமிழகத்தில்	பல்லாயிரம	இைளஞர்கைள	நல்ல	தமிழில்	ேபசப்	பழக்கிவ ம்	அறிஞர்
அண்ணா ைர	 சந்திர	 ேமாகன்,	 நீதிேதவன்	 மயக்கம்,	 ஓர்	 இர ,	 ேவைலக்காரி,
வர்க்கவாசல்,	 இரங்ேகான்	 இராதா	 என்ற	 நாடகங்கைள	 வைரந் ள்ளார்.

அவற் ள்	சந்திரேமாகனில்	ஆசிரியேர	கங் 	பட்டராக	ந ப்ப 	வழக்கம்.	ேபச் க்
கைலயில்	 சிறந் 	 விளங் வ 	 ேபாலேவ	 அண்ணா ைர	 ந ப் க்கைலயி ம்
சிறந் 	விளங் கிறார்.

ஸ்ரீேதவி	 நாடக	 சபாவின்	 உரிைமயாளரான	 ேக.	 என்.	 இரத்தினம்	 வினர்	 பல
நாடகங்கைள	 நடத்தி	 வ கின்றனர்.	 அவற் ள்	 வரலாற்ைற	 அ ப்பைடயாகக்
ெகாண்ட 	நந்திவர்மன்	நாடகமா ம்.	ெதள்ளா 	எறிந்த	நந்திவர்மன்	வரலாற் ப்
கழ்	ெபற்றவன்;	சிறந்த	ேபார்	 வீரன்;	மிகச்	சிறந்த	சிவபக்தன்,	நந்திக்	கலம்பகம்
பாடப்ெபற்றவன்.	 அப்ெப மகைனப்பற்றிய	 நாட	 கம்	 மிக ம்	 நல்ல	 ைறயில்
அைமந் ள்ள .
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தமிழ்	 ந கர்	 தமிழகத் 	 வரலாற்ைற ம்	 இலக்கியத்ைத ம்	 நன் 	 பயி தல்
நல்ல ;	 ய	 எளிய	 தமிழ்	 நைடயில்	 உைரயாடல்கைள	 அைமத் 	 ந த்தல்
வரேவற்கத்	 தக்க ;	 பாடல்கள்	 சிலவாக ம்	 உைரயாடல்கள்	 பலவாக ம்
அைமந் ள்ள	 நாடகங்கைளேய	 ந த்தல்	 ஏற் ைடய .	 ெபா த்தமற்ற
இடங்களிெலல்லாம்	 பா தல்	ெவ ப்ைபத்	த ம்.	இைவ	அைனத்திற் ம்	 ேமலாக,
ந கரிடம்	 கட் ப்பா ம்	 ஒ க்க ம்	 மி ந்தி த்தல்	 ேவண் ம்.	 வ ங்காலத்
தமிழகத்தில்	பட்டம்	ெபற்ற	இைளஞர்க ம்	இக்கைலயில்	பயிற்சி	ெப தல்	நல்ல .
கல்விமான்கள்	 நாடகத்தில்	 ந ப்ப 	 வர	 ேவற்கத்	 தக்க .	 தமி ணர்ச்சி	 வீ
ெகாண்ட	 இக்காலத்தில்,	 தமிழ்	 ந கர்	 நாடகக்கைல	 வளர்ச்சியில்	 ஊக்கம்
ெகாள் தல்	 நல்ல .	 நன் ைறயில்	 அைம ம்	 நாடகங்கைளத்	 தமிழ்மக்கள்
எப்ெபா ம்	வரேவற்பர்	என்ப 	திண்ணம்,

1.	 வி.ேகா. .	தமிழ்	ெமாழியின்	வரலா .	பக்,45,↩

2.	 பல்லவர்	வரலா .	பக்.	109.↩

3.	 S.	I.	I.	2,	67.↩

4.	 129	of	1902↩

5.	 வி.	ேகா.	 .	தமிழ்	ெமாழியின்	வரலா ,	பக்-46-47.↩

6.	 கைலவாணர்	 என்.	 எஸ்.	 கி ஷ்ணன்	 அவர்கள்	 மைறந்த 	 ஈ 	 ெசய்ய



யாத	ேபரிழப்பா ம்.↩
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மிகப்	 பைழய	 காலத்தில்	 தமிழகம்	 இன் ள்ள	 இலங்ைகத்	 தீைவ	 தன்னகத்ேத
ெபற்றி ந்த	ெப 	நிலப்	பரப்ைப	 மரி	 ைனக் 	ெதன்	பால்	ெபற்றி ந்த 	என் ம்
அப்ப தி	 ஏழ்ெதங்க	 நா ,	 ஏழ்பைன	 நா 	 தலிய	 நாற்பத்ெதான்ப 	 நா கைள
உைடயதாக	இ ந்த 	 என் ம்	அந்	 நிலப்	 பரப்பில்	 மரிமைலத்	ெதாடர்	இ ந்த
என் ம்	அம்மைலயிலி ந் 	 ரியா 	அப்ெப 	நிலப்	 பரப்பில்	 பாய்ந்த 	என் ம்
ஒ 	 ெப ங்	 கடல்	 ேகாளால்	அந்	 நா க ம்	 மரி	 மைல ம்	 கட ள்	ஆழ்ந்தன
என் ம்	பைழய	தமிழ்	 ல்கள்	ெசால் கின்றன.	ஒ 	ெபரிய	கடல்ேகாள்	ஏறத்தாழ
கி. .	 2300ல்	 நிகழ்ந்த 	 என் ம்	 அப்ெபா 	 இலங்ைக	 இந்தியாவினின்
பிரிந்த 	என் ம்	இலங்ைக	வரலா 	 கிற .	அக்	கடல்ேகாேள	 மரி	நாட்ைட
அ த்தியி க்கலாம்.

அக்	 கடல்	 ேகா க் ப்	 பிற 	 மரியா ம்	 அ 	 பாயப்ெபற்ற	 நிலப்	 ப தி ம்
தமிழகத்தின்	ெதற்ெகல்ைலயாகக்	 றப்ெபற்றன.	பல	 ற்றாண் க க் ப்	பிற
இக்	 மரியா 	 பாயப்ெபற்ற	 நிலப்ப தி ம்	 கட ள்	 அமிழ்ந்த .	 இலங்ைகயில்
உண்டான	 இரண்டாம்	 கடல்	 ேகாள்	 கி.	 .	 504ல்	 நிகழ்ந்த 	 என் ம்	அக்	 கடல்
ேகாளால்	 இலங்ைகயின்	 ெப ம்	 ப தி	 அழிந்த 	 என் ம்	 இலங்ைக	 வரலா

கிற .	 மரியா 	 கடலால்	 ெகாள்ளப்ப வதற் 	 ன்	 ெதால்காப்பியம்
ெசய்யப்பட்ட 	 என்ப 	அறிஞர்	 க த் .	 இக்	 கடல்ேகாளால்	 இரண்டாம்	 தமிழ்ச்
சங்கம்	 நிகழ்ந்த	 அைலவாய்	 (கபாட ரம்)	 என் ம்	 நகரம்	 அழிந்த 	 என்	 ப
றப்ப கிற .

இந்த	இரண் 	கடல்	ேகாள்க க் ப்	பிற 	ம ைர	பாண் யர்	தைலநகரமாயிற் .
அப்ெபா 	 இன் ள்ள	 மரி ைன	 தமிழகத்தின்	 ெதற்ெகல்ைலயாகக்
ெகாள்ளப்பட்ட .	 இக்காலம்	 கைடச்சங்க	 காலம்	 என் 	 அறிஞர்	 வர்.	 தற்
கடல்	 ேகாள்	 காலம்	 தற்	 சங்க	 காலம்	 என் ம்	 இரண்டாம்	 க	 டல்ேகாள்	 காலம்
இைடச்	சங்க	காலம்	என் ம்	 வர்.
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இம்	 ன் 	காலங்களி ம்	ேவங்கடேம	தமிழகத்தின்	வட	எல்ைலயாகக்	 றிக்கப்
பட் ள்ள .	 கிழக்கி ம்	 ேமற்கி ம்	 கடேல	 எல்ைலயாகக்	 றப்பட் ள்ள .



இதனால்	 பன்ென ங்கால	 தேல	 ெதால்காப்பியர்	 காலத்திற் 	 ன்பி ந்ேத	 -
ேவங்கடம்	 தமிழகத்தின்	 வட	 எல்ைலயாக ம்	 கிழக்கி ம்	 ேமற்கி ம்	 கடல்
எல்ைலயாக ம்	ெதற்ேக	 தலில்	நா 	இ ந்த 	-	பின் 	கடல்	எல்ைலயாக	மாறிய
என் ம்	 உண்ைமகள்	 ேமேல	 றப்பட்ட	 ெசய்திகைளக்	 ெகாண் 	 ெதளியலாம்.
இந்த	 நிைல	 ஏறத்தாழ	 கி.	 பி.	 16-ஆம்	 ற்றரண் 	 வைரயில்	 இ ந்ததால்
இதற்கிைடயில்	 மைலயாளத்தில்	 ேபசப்பட் 	 வந்த	 பழந்தமிழ்,	 நில	 அைமப்பால்
தனித் 	 வழங்கலாயிற் .	 அங் க்	 ேயறிய	 ஆரியர்கள்	 ஆதிக்கத்தால்
பழந்தமிழ்	தன்	ெசல்வாக்ைக	இழந்த ;	 ப ப்ப யாக	வடெமாழிக் 	அ ைமயாகி
ெகா ந்தமிழ்	என் 	பிற	தமிழ்	நாட் 	மக்களால்	ெபயர்	வழங்கப்	பட்ட .	தமி ம்
வட	ெமாழி ம்	கலந்த	அக்	ெகா ந்தமிேழ	நாளைடவில்	மைலயாளம்	என்ற	ெபயர்
ெபற்ற .	 ேமற் 	 மைலத்	 ெதாடர்ச்சியின்	 அைமப்பால்	 ேசாழ,	 பாண் ய	 நாட்
மக்கள்	ேசரநாட் 	மக்கேளா 	ெந ங்கிய	ெதாடர் 	ெகாள்ள	வழியில்ைல.	எனேவ
அந்நா 	 தனித் 	 இயங்க	 ேவண் ய	 நிைலயிலி ந்த .	 ஆரியர்	 ெசல்வாக்கால்
அந்நாட் 	 ெமாழி,	 பழக்க	 வழக்கங்கள்	 இன்ன	 பிற ம்	 ற்றி ம்	 மா பட் 	 வி
ட்டன.	 எனேவ	 கி.	 பி.	 17	ஆம்	 ற்றாண் லி ந் 	 தமிழகத்தின்	 ேமற் 	 எல்ைல
ேமற் த்	ெதாடர்ச்சி	மைலெயனேவ	 ற	ேவண் யதாயிற் .
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விசய	 நகர	 ஆட்சிக்	 காலத்தில்	 கன்னட ம்	 ெத ங்க ம்	 லிம்களின்
பைடெய ப்பால்	 தாக் ண் 	 ெதற் 	 ேநாக்கி	 ஓ வந்தனர்;	 தி ப்பதி	 தலிய
தமிழகத் 	 வட	 ப திகளில்	 மி தியாகக்	 ேயறினர்.	அக்	 ேயற்றம்	 வரவர
மி திப்	பட்ட .	அதன்	விைளவால்	தி ப்பதிையத்	தன்னகத்ேத	ெகாண்ட	சித் ர்
மாவட்டம்,	ெநல் ர்	 மாவட்டத்தின்	ெதன்ப தி,	ெசங்கற்பட் 	 மாவட்டத்தின்	வட
ப தி,	வட	ஆற்கா 	மாவட்டத்தின்	வடப தி	என்பைவ	ெத ங் ம்	கன்ன	ட ம்
ேபசப்ப ம்	 மக்கைள	 மி தியாகக்	 ெகாண் ள்ள	 ப திகளாக	 மாறிவிட்டன.
அண்ைமயில்	 ெமாழிவாரி	 மகாணம்	 பிரிக்கேவண் ய	 நிைலவந்தெபா 	 பிற
ெமாழி	 மக்கைள	 மி தியாகப்	 ெபற்ற	 இத்	 தமிழகப்	 ப திகள்	 ெத ங்
நாட் ட ம்	கன்னட	நாட் ட ம்	ேசர்க்க	ேவண் ய	 ன்பத்ைதப்	ெபற்றன.	இதன்
காரணமாக,	 இன்ைறய	 தமிழகத்தின்	 வட	 எல்ேல	 ேவங்கடம்	 என் 	 ற

யவில்ைல.	ேவங்கடம்	18	ஆம்	 ற்றாண் 	வைரயில்	தமிழ்	நாட்ைடச்	சார்ந்த
என் 	கல்	ெவட் க்க ம்	 கின்றன.
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ஏறத்தாழ	ஆயிரத் 	எண் 	ஆண் க க் 	 ன்	தமிழகம்	தமிழ்	மன்னரால்
ஆளப்பட் 	 வந்த .	 ேசர,	 ேசாழ,	 பாண் யர்	 என்ற	 தமிழ்	 ேவந்தர்	 இயல்,	 இைச,
நாடகம்	 என்ற	 த்தமிழி ம்	 வல்ல	 லவர்,	 பாணர்,	 த்தர்	 என்ேபாைர
ஆதரித்தனர்.	 ேவந்த ட்	 சிலர்	 கவி	 பா ம்	ஆற்ற ம்	 ெபற்றி ந்தனர்.	அவர்	 தம்



பாக்கக ம்,	 லவர்கள்	 தமிழ்	 	 மன்னைர ம்,	 நில	 மன்னைர ம்,	 பிற
வள்ளல்கைள ம்	 பற்றிப்	 பா ய	 பாக்க ம்	 மிகப்	 பல.	அவற் ள்	அழிந்தன	 ேபாக,
எஞ்சிய	 பாக்கள்	 றநா 	 என் ம்	 தைலப்பில்	 ஒ 	 லாகத்
ெதா க்கப்பட் ள்ளன.

இந்	 லி ள்ள	பாக்கள்	பல	 ற்றண் களில்	பல	 லவர்களால்	பாடப்	ெபற்றைவ;
அப் லவர்கள்	 பல	 நா கைளச்	 ேசர்ந்தவர்கள்.	 றநா ற் ப்	 பாடல்	 களால்
பண்ைடத்	 தமிழ்	 ேவந்தர்	 ெசங்ேகாற்	 சிறப் ம்,	 ேபார்	 ைற ம்,	 அவர்கள்
லவர்கைளப்	 ேபாற்றிய	 திற ம்,	 தமிழ்	 மக்க ைடய	 பழக்க	 வழக்கங்க ம்,
நாகரிக ம்,	நாகரிகத்தின்	தைலமணியான	பண்பா ம்	நன்கறியலாம்.
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இன்ைறய	ம ைர,	இராமநாத ரம்,	தி ெநல்	ேவலி	என் ம்	 ன் 	மாவட்டங்க ம்
பண்ைடக்	காலத்தில்	பாண் ய	நா 	எனப்	ெபயர்ெபற்ற .

ம ைரையத்	 தைலநகராகக்	 ெகாண்ட	 பாண் ய	 நாட்ைட	 ஆண்ட	 பாண் ய
மன்ன ள்	 தப்பாண் யன்	 என்பவன்	 ஒ வன்.	 இப்	 தப்பாண் யன்	 மீ 	 பைக
யரசர்	 பைடெய க்கத்	 ணிந்தனர்.	 அதைனக்	 ேகள்வி	 ற்ற	 பாண் யன்	 மிக்க
சீற்றம்	 ெகாண்டான்.	 அவ்	 ேவந்தர்	 ெப மான்	 தன 	 அைவக்	 களத்தில்
இ ந்ேதாைரப்	பார்த் ,

“பைக	 ேவந்தர்	 ஒன் 	 ேசர்ந் 	 என்ேன 	 ேபார்	 ரிவதாகச்	 ெசால் கின்றனர்.
அவர்கள்	 மிக்க	 பைடைய ைடயவர்கள்;	 சிங்கம்	 ேபாலச்	 சினந் 	 றங்	 ெகாடாத
மன	வலிைம	 ைடயவர்கள்,	க ம்	ேபாரில்	நான்	அவர்கைள	ெவல்ேவன்.	அங்ஙனம்
நான்	அவர்கைள	ெவல்ேலனாயின்,	என்	மைனவிையவிட் 	நான்	பிரிந்தவனாேவன்;
ஆகக்	 கடேவன்.	 அறெநறி	 மா படாத	 அறங் றைவயத்தில்	 அறெநறி	 அறியாத
ஒ வைன	ைவத் 	 நீதி	பிைழக்கச்	ெசய்த	ெகா யவன்	ஆ க.	மாவன்,	ஆந்ைத,
அந் வன்,	சாத்தன்,	ஆதன்,	அழிசி,	இயக்கன்	என்பவ ம்	பிற மாகிய	என்	உயிர்
நண்பைரவிட் ம்,	 பல	 உயிர்கைள ம்	 பா காக் ம்	 அரசர்	 லத்தில்	 பிறவா ம்
மாறிப்பிறப்ேபனா க,”	என் 	 ள்	உைரத்தான்.

இச் ைரயிலி ந் 	நாம்	பாண் யைனப்	பற்றி	அறிவன	யாைவ?

1.	 இப்	ெப மகன்	தன்	மைனவி	 மீ 	 நீங்காத	அன் ைடயவன்-அவைள	விட் ப்
பிரிய	மனமில்லாதவன்	என்பன	நன் 	 லனாகின்றன.

2.	 அறங் றைவயத்தில்	அறெநறி	 ெதரிந்த	 சான்ேறாேர	 இ ந் 	 வழக் கைள
விசாரித் 	 ைற	 வழங் தல்	 ேவண் ம்	 -	 இதற் 	 மாறாக,	 அறெநறி
ெதரியாத	 ஒ வைன	 நீதிபதியாகைவத் 	 நீதி	 வழங்கச்ெசய்தல்



மக்கட் த்	 ேராகம்	 ெசய்வதா ம்.	 அந்நிைலயில்	 அரசன்
ெகா ங்ேகாலன்	 என் 	 க தப்ப வான்	 என்பன	 காவலன்	 க த் க்கள்
என்ப 	நன் 	விளங் கின்ற .

3.	 உயிெராத்த	சிறந்த	நண்பர்கைள	விட் ப்	பிரித ம்,	உயிர்கைளப்	பா காக் ம்
அரச	 பரம்பைரயிலி ந் 	 ஒ வன்	 மாறிப்	 பிறத்த ம்	 ெகா ய	 நிகழ்ச்சிகள்
என்ப 	பாண் யன்	க த்தாதல்	அறியலாம்.	இவ் ண்ைமகைள	 ேநாக்க,	 (1)
பாண் யன்	தன்	மைனவிைய	நன் 	ேநசித் வந்தான்	என்ப ம்,	(2)	அற	ெநறி
உணர்ந்த	சான்ேறாைரேய	அறங் 	றைவயத்தில்	 நீதிபதியாக	அமர்த்தி	 ைற
வழங்கிவந்தான்	 என்ப ம்,	 (3)	 தன்	 நண்பர்கைளவிட் ப்	 பிரிய
மனமில்லாதவன்	 என்ப ம்,	 (4)	 உயிர்கைளக்	காக் ம்	அரச யிற்	 பிறத்தல்
சிறந்த 	 என்ற	 க த் ைடயவன்	 என்ப ம்	 நன் 	 ெவளியாகின்றன.
இத்தைகய	 சீரிய	 ஒ க்க ைடய	 ேவந்தன 	 ஆட்சி	 ெசங்ேகாலாட்சியாக
இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்	என்பதில்	ஐய ண்ேடா?
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“ெந ஞ்ெசழியன்	 வயதில்	 இைளயவன்;	 சிறிய	 பைடைய	 உைடயவன்.	 எம்மிடம்
நால்வைகப்	 பைட	 க ம்	 நல்ல	 நிைலயில்	 இ க்கின்றன,	 என் 	 பைகவர்
றிக்ெகாண் ”	 என்	 மீ 	 ேபா க் 	வ கின்றனர்.	இங்ஙனம்	வ ம்	 பைகவைர

யான்	ெவல்ேலனாயின்

1.	 என்	 ைட	நிழலில்	வா ம்	 	மக்கள்	நிற்க	நிழல்	காணாமல்	‘எங்கள்	அரசன்
ெகா யவன்’	 என் 	 றிக்	 கண்ணிர்	 சிந்திப்	 பழி	 ற் ம்	 ெகா ங்ேகால்
மன்னன்	ஆகக்கடேவன்;

2.	 கல்வி,	 ேகள்வி,	 ஒ க்கம்	 இவற்றிற்	 சிறந்த	 மாங் 	 ம தைனத்
தைலவனாகக்	 ெகாண்ட	 லவர்	 ட்	 டம்	 என 	 பாண் ய	 நாட்ைடப்
பாடாெதாழிவதாக;

3.	 வறியவர்க் க்	 ெகா க்க	 யாத	 நிைலயில்	 யான்	 வ ைமைய
அைடேவனாக’,	என் 	ம ைர	மன்னன்	ெந ஞ்ெசழியன்	 ள்	 உைரத்தான்.
இச்	 ைரயிலி ந் 	நாம்	அறி ம்	உண்ைமகள்	யாைவ?

4.	 க க் 	நிழைல	அ ளி	அவர்	மனம்	மகிழ	ஆட்சி	 ரிபவேன	ெசங்ேகால்
அரசன்,

5.	 கல்வி,	 ேகள்வி,	 ஒ க்கங்களிற்	 சிறந்த	 லவர்	 ெப மக்கள
பாராட் ப்ெப தேல	 காவலன்	 கடைம,	 (ெசங்ேகால்	 அரசைனேய	 ஒ க்கம்
மி ந்த	சான்ேறார்	பாராட் வர்)

6.	 “இல்ைல’	என் 	இரப்பவர்க் 	இல்ைல”	என் 	ெசால்லாத	ெசல்வ	நிைல ம்,



மன்நிைல ம்	அரச க் 	இ த்தல்	ேவண் ம்-என் ம்	 ன் 	உண்ைமக ம்
இச்	 ைரயிலி ந் 	ெதளிவாகத்	ெதரிகின்றன.
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இன்ைறய	 தஞ்ைச,	 தி ச்சி	 மாவட்டங்க ம்,	 ெதன்னாற்கா 	 மாவட்டத்ைதச்
ேசர்ந்த	சிதம்பரம்	தா கா ம்	சங்க	காலத்தில்	ேசாழ	நாடாக	இ ந்தன.	இதைன
ஆண்ட	 மன்னர்	 பலர்.	 அவ ள்	 கவி	 பா ம்	 ஆற்றல்	 ெபற்ற	 காவலர்	 சிலேர.
அச்சில ள் ம்	 ேபார்த்	 திறனி ம்	 ஒ க்கத்தி ம்	 சிறந் 	 விளங்கியவன்
நலங்கிள்ளி	 என்பவன்.	 ஒ ைற	 அவன்மீ 	 பைகவர்	 பைடெய த்தனர்.
அ ேகட் ச்	சினந்த	அப்ெப 	மகன்,

“இப்	பைகவர்	என்ேன	வணங்கி,	 ‘எமக் 	நின 	நாட்ைடத்	தர	ேவண் ம்’	என்
ேவண் வாராயின்,	 மனமகிழ்ச்சிேயா 	 ெகா த் 	 வி ேவன்.	 அங்ஙனம்
பணிேவா 	 வராமல்	 பைடச்	 ெச க் டன்	 வ வதால்,	 இவர்கைள	 எதிர்த் ப்
ெபா தேல	 ைற.	 இவர்கைள	 நான்	 ெவல்ேலனாயின்,	 ெபா ப்	 ெபண் ர
ேசர்க்ைகயில்	என 	மாைல	 வள்வதாக,”	என் 	 ைர	 கன்றான்

இச்	 ைரயால்	 இவைனப்பற்றி	 நாம்	 அறிவன	 யாைவ?	 1.	 வலிைம	 மி ந்த
இப்ேபரரசன்	 அ யவர்க் 	 எளியவன்	 -	 பணிவாரிடம்	 பண் டன்	 நடப்பவன்	 என்
ம ம்;	 2.	ெபா மகளிர 	 ேசர்க்ைகைய	வி ம்பாதவன்	ெபா மகளிைரச்	 ேசர்தல்
ெவ க்கத்	தக்க 	என்ற	க த் ைடயவன்	என்ப ம்	நன் 	ெதளிவாகின்றன.
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இம் ன் 	 ைரகளிலி ந் ம்-பழந்தமிழரசர்	 1.	இல்லற	வாழ்க்ைகைய	இனி
நடத்தியவர்;	 2.	 ெபண் ர்	 ேசர்க்ைகைய	 ெவ த்தவர்;	 3.	 சிறந்த	 நண்பர்கைள
விட் ப்	பிரியாதவர்;	 4.	 கள்	வ த்தங்	காணப்	ெபாறாதவர்;	 5.	சான்ேறாராகிய
லவர்ெப மக்கள்	பாராட் தைல	மதித்தவர்;	6.	வறியவர்க் 	வழங்கி	மகிழ்ந்தவர்;
7.	 ஆட்சிப்	 ெபா ப்ைப	 அ வள ம்	 தவற	 விடாதவர்	 என் ம்	 உண்ைமகள்
லனாதல்	காணலாம்.
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மனிதன்	 உைர	 நைடயி ம்	 ெசய் ள்	 நைடயி ம்	 ெசய்திகைள	 அறிகின்றான்.
இவ்விரண் 	 இயல்	 எனப்ப ம்,	 பண்இைசத் த்	 தாள	 வைரயைற	 ெசய்
பாடப்ப வ ம்	 ஒ 	 வைக.	 அ 	 இைச	 எனப்ப ம்.	 இய ம்	 இைச ம்	 கலந்
காண்பார்	கண்க க் ம்	க த் க் ம்	வி ந்தளிக்க	வல்லதாய்	ந த் க்	காட்டப்
ப வ 	நாடகம்	எனப்ப ம்.	இம் ன் ம்	ஒவ்ெவா 	ெமாழியி ம்	அைமந் ள்ளன.
ஆனல்	ஏறத்தாழ	இரண்டாயிரம்	ஆண் க க் 	 ன்னேர	ெமாழிைய	இங்ஙனம்
ன் 	பிரி களாகப்	பிரித் 	வளர்த்த	ெப ைம	தமிழ்	ஒன் க்ேக	உரிய 	என்ப

தவறாகா .	 அப்	 பண்ைடக்காலத்தில்	 தமிழ்	 -	 இயற்றமிழ்,	 இைசத்	 தமிழ்,
நாடகத்தமிழ்	 என	 ன் 	 பிரி களாக	 வ க்கப்	 பட் ந்த .	 இயற்றமிழில்
வல்லவர்	 லவர்	 என் ம்,	 இைசத்	 தமிழில்	 வல்லவர்	 பாணர்,	 பா னியர்	 என் ம்
நாடகத்	 தமிழில்	 லைம	 ெபற்றவர்	 த்தர்,	 த்தியர்	 என் ம்	 ெபயர்
ெபற்றி ந்தனர்.
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இக்காலத்தில்	இ த்தைலப்	ேபாலச்	சங்க	காலத்தில்	கல் ரிகள்	இ ந்தன	என்
ணிந் 	 தல்	இயலா .	ஆயி ம்,	 நாட் ன்	ெமாழியாகிய	தமிைழ	 நல றக்

கற்பிக்க	 எண்ணிறந்த	 திண்ைணப்	 பள்ளிகேளா	 உயர்நிைலப்	 பள்ளிகேளா
இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்	என்பதில்	எள்ள ம்	ஐயமில்ைல.	இயற்றமிழ்ப்	பள்ளிகள்
மிகப்	 பலவாக	 இ ந்தி த்தல்	 ேவண் ம்;	 இைசத்தமிழ்ப்	 பள்ளிகள்	 பல
இ ந்தி த்தல்	ேவண் ம்.	இங்ஙனேம	நாடகத்	தமிழ்ப்	பள்ளிக ம்	நன் ைறயில்
நைட	 ெபற்றி த்தல்	 ேவண் ம்.	 இைவ	 இ ந்திராவி ல்,	 நா ற் க் 	 ேமற்பட்ட
இயற்றமிழ்ப்	 லவர்	கைள ம்	எண்ணிறந்த	இைசவாணர்கைள ம்	மிகப்	பல	ராகிய
த்தைர ம்	சங்ககாலம்	ெபற்றி க்க	வழி	இல்ைல.

இயற்றமிழில்	 வல்ல	 லவர்கள்	 எண்ணிறந்த	 இலக்கண	 ல்கைள ம்	 மிகப்	 பல
இலக்கிய	 ல்கைள ம்	 கற்றவர்.	 இைசத்	 தமிழ்ப்	 லவராகிய	 பாணர்க ம்
பா னியர்க ம்	 ரல்,	 த்தம்,	ைகக்கிைள,	 உைழ,	இளி,	விளரி,	தாரம்	 என் ம்
ஏ 	 இைசகளி ம்	 வல்லவராய்	 அக்காலத்தில்	 விளங்கிய	 சீறியாழ்,	 ேபரியாழ்,
ெசங்ேகாட் 	 யாழ்	 தலிய	 பல	 வைக	 யாழ்கைள ம்	 வாசிக் ம்	 திறன்
வாய்ந்தவராய்	 விளங்கினர்.	 அக்காலத்	 தமிழிைச	 பற்றிய	 ெசய்திகள்



மிகப்பலவா ம்.	இன் ள்ள	சிலப்பதிகாரம்	 தலிய	 ல்	உைரகளில்	இைவ	பற்றிய
ெசய்திகள்	 இ த்தைல	 ேநாக்க	 மிகப்	 பல	 இைச	 ல்கள்	 அக்காலத்தில்
இ ந்தி த்தல்	ேவண் 	ெமன்ப 	ஐயமற	விளங் கின்ற .	உள்ளக்	க த்ைத	உடற்
றிப் களால்	 காண்ேபார்க் 	 உணர்த் வ 	 நடன ம்	 நாடக ம்	 ஆ ம்.

இக்கைலயில்	வல்லவர்	 த்தர்,	 த்தியர்	 எனப்	 பட்டனர்.	இக்கைல	 பற்றி ம்	 பல
ல்கள்	 தமிழகத்தில்	 இ ந்தன	 என்ப 	 இன் ள்ள	 சங்கத்	 தமிழ்	 ல்களால்

அறியப்	 ப கின்	 ற .	 உள்ளக்	 றிப்ைப	 ெவளியில்	 ெதரி ம்ப 	 ந ப்பதில்	 விறல்
பைடத்தவள்	விறலி	எனப்பட்டாள்.
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ப த் ப்	 லைம	ெபற்ற	 லவர்	பலர்	பள்ளி	ஆசிரியர்களாய்	அைமந்தனர்.	ேவ 	பலர்
மன்னர்	அைவகளி ம்	சிற்றரசர்	அைவகளி ம்	அைவப்	 லவராக	அமர்ந்தனர்.

பின் ம்	 பலர்,	 ஊர்ேதா ம்	 ெசன் 	 ேபரிைக	 ெகாட் 	 வாணிகம்	 நடாத்திய
ேபரிெசட் மார்	ேபால ம்,	பழமரம்	நா ச்	ெசல் ம்	பறைவகைள	ேபால ம்	தமிைழப்
ேபணி	 வளர்த்த	 தைக	 சான்ற	 மன்னர்கைள	 நா ச்	 ெசன் ,	 தம்	 லைமைய
ெவளிப்ப த்தி,	 அவர்	 தந்த	 பரிசிைனப்	 ெபற் வாழ்ந் 	 வந்தனர்.	 அப்பரிசில்
ேபர்ந்த டன்	 பிற	மன்னர்பால்	ெசன் 	தம்	 கழ்	நி விப்	 பரி 	ெபற் 	 மீண் 	வந்
தனர்.	இத்தைகய	 லவர்	ெப மக்கள்	பா யனேவ	சங்க	காலப்	பாடல்கள்.

ேபார்க்களத்தில்	 ெவற்றி	 ெபற்ற	 அரசர்கைளப்	 லவ ம்	 பாண ம்	 கடத்த ம்
ெசன் 	பா தல்	மர .	விறல்	ேவந்தர்	அம் த்தமிழ்ப்	 லவர்கைளப்	பாராட் 	அவர்
மனம்	மகி ம்ப 	பரிசளித்தல்	வழக்கம்.	ேசரன்,	ேசாழன்	என் ம்	 ைட	அரசர்
இ வைர ம்	 அவேரா 	 இைணந் 	 வந்த	 ெப ேவளிர்	 ஐவைர ம்
தைலயாலங்கானத்தில்	 றிய த்த	 பாண் யன்	ெந ஞ்ெசழியைனக்	கல்லாடனர்,
மாங் கிழார்,	இைடக் ன் ர்	கிழார்	என்ற	 லவர்	ெப மக்கள்	உளமாரப்	 கழ்ந்
பாராட் ள்ள	 பாடல்கைளப்	 றநா ற்றில்	 காணலாம்.	 ேவந்தர்கள 	 ெவற்றிச்
சிறப்ைப ம்,	ெகாைடச்	சிறப்ைப ம்,	 ணநலன்கைள ம்	 லவர்கள்	பாராட் ப்	பரி
ெபற்றனர்.	அங்ஙனேம	தக்க	 காலங்களில்	அவர்க க் 	அரிய	அறி ைரகைளக்
றினர்.	 அவர்தம்	 அறி ைரகைளப்	 பாராட் ய	 ேவந்தர்கள்	 அவர்க க்

மன வந் 	 பரிசளித்தனர்.	 அரசர்	 இ வ க் ள்	 ேபார்	 நிகழ	 இ த்தைல
உணர்ந் ,	 அப்ேபார்	 நைட	 ெப மற்	 காத்த	 லவர்க ம்	 உண் .	 அப் லவர்	 ெப
மக்க ம்	பரிசில்	ெபற்றனர்.	ஆட்சி	 ைறயி ம்	தனிப்	பட்ட	வாழ்க்ைக	 ைறயி ம்
அரசர்க் 	அறி ைர	 றிய	அ ந்தமிழ்ப்	 லவர்க ம்	அக்காலத்தில்	வாழ்ந்தனர்.
தன்	 மைனவிையத்	 றந்த	 ேபக க் க்	 கபிலர்	 பாணர்	 தலிய	 சான்ேறார்
அறி ைர	 பகன்றனர்	 என்பைதப்	 றநா ற்றில்	 காணலாம்.	 தம்	 மன்னேனா
ேபார்க்களம்	 ந் ,	 அவைன	 அவ்வப்ேபா 	 ஊக்கப்ப த்தி,	 அவேனா
இன் ற் ம்	 ன் ற் ம்	 வாழ்ந்த	 லவர்க ம்	 உண் .	 கபில ம்	 ஒளைவயா ம்
இத் ைறக்ேகற்ற	சான்ேறாவர்.



‘ லைம	 லைமக்காகேவ’	என்ப 	பண்ைடக்	காலக்	 றிக்ேகாளா ம்.	ம த் வர்,
ெகால்லர்,	 ல	வாணிகர்,	ேபரிைக	அ த் 	வாணிகம்	ெசய்தவர்,	வள	மைனையப்
பா காத்த	 காவற்ெபண் ர்,	 யத்தியர்,	 றத்தியர்	 தலிய	 பல ம்	 தத்தம்
ெதாழில்கைளச்	ெசய் 	ெகாண்ேட	ெப ம்	 லவர்களாகத்	திகழ்ந்தனர்.	இவர்கள்
மக்களிடம்	 காணப்பட்ட	 வீரம்,	 ெகாைட,	அன் ,	அ ள்	 தலிய	 நற்பண் கைளப்
பாராட் ப்	பா ய	பாடல்கள்	பலவா ம்.

லவர்கள்	அரசர்பால்	பரிசில்	ெபற் 	மீண் ம்	தம்	ஊர்	ெசல் ம்ேபா 	வள்ளல்கைள
நா ச்	 ெசல் ம்	 லவர்கைள	 வழியில்	 சந்திப்ப ண் .	 உடேன	 அவர்தம்
வ ைமையப்	 ேபாக்க	 விைழந் ,	 அவர்கைளத்	 தமக் ப்	 பரிசில்	 ஈந் 	 மகிழ்ந்த
மன்னர்பால்	ஆற் ப்ப த் தல்	 ேவண் ம்.	 தமக் ப்	 பரிசில்	 தந்த	 மன்ன ைடய
சிறப்பியல் கள்,	 அவன 	 அரண்மைனச்	 சிறப் ,	 நாட் ச்	 சிறப் ,	 நகரச்	 சிறப் ,
அந்நகரத்திற் ச்	 ெசல் ம்	 வழி	 பற்றிய	 விவரங்கள்	 இன்ன	 பிறவற்ைறப்	 பரிசில்
ெபற் 	 மீ ம்	 லவர்,	 வழியில்	 காணப்பட்ட	 லவர்க் 	 விரித் ைரத் 	 அவைர
அவ்வள்ளல்பால்	 ஆற் ப்	 ப த்தல்	 ஒ 	 நீண்ட	 பாவாக	 அைம ம்.	 இங்ஙனம்
அைமந்த	 பாட் 	 லவர்	 ஆற் ப்பைட	 எனப்ப ம்,	 இங்ஙனேம	 பாணைர	 ஆற் ப்
ப த்த ம்	 உண் .	 அ 	 பாண்	 ஆற் ப்பைட	 எனப்ப ம்.	 இவ்வாேற	 விறலிைய
ஆற் ப்	 ப த்த ம்	 உண் .	 அ 	 விறலி	 ஆற் ப்பைட	 எனப்ப ம்.	 இப்ப ேய
கடத்தைர	ஆற் ப்ப த்த ம்	 வழக்கம்.	 அ 	 த்தர்	ஆற் ப்பைட	 எனப்	 ெபயர்
ெப ம்.	 இத்தைகய	 ஆற் ப்பைடப்	 பாடல்கைளப்	 பத்	 ப்பாட் ல்	 காணலாம்.	 ற
நா ற்றி ம்	பல	பாடல்	கள்	உண் .
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ெபா ைநயா 	இன் 	 கடெலா 	 கலக் ம்	இடத்திற் 	 நான் 	 கல்	 உள்	 தள்ளி,
அவ்வாற்றின்	 வடகைரயில்	 ெகாற்ைக	 என் ம்	 ெபய டன்	 ஒ 	 சிற் ர்
இ க்கின்ற .	 பண்ைடக்	 காலத்தில்	 ெபா ைநயா .	 இவ் ர்	 அ கிற்றான்
கடெலா 	 கலந் 	 வந்த .	 ெபா 	 ைநயாற் 	 மண் ம்	 மண ம்	 பல
ற்றாண் களாக	வந் 	ப ப்ப யாக	ேம ட் க்	கடைலப்	பின்ேனாக்கிச்	ெசல் ம்

ப 	 ெசய் 	 விட்டதால்,	 ெகாற்ைக,	 ைற	 கத்திற் ரிய	 வசதிைய	 இழந்
விட்ட .	இன் ள்ள	ெகாற்ைகயி ம்	 ற் ப்	 றங்களி ம்	கிளிஞ்சல்க ம்	 த் ச்
சிப்பிக ம்	தைரக்க யில்	சிறி 	ஆழத்தில்	கிைடத்தைல,	கடல்	இந்	நிலப்ப திைய
அ த் 	 இ ந்தைமக் 	 ஏற்ற	 சான்றா ம்.	 ெகாற்ைகக் ப்	 பின்னர்க்	 காயல்
(இன்ைறய	 “பைழய	 காயல்’)	 பாண் யர்	 ைற க	 நகரமாக	 விளங்கத்
ெதாடங்கிய .	 கி.	 பி.	 13	 ஆம்	 ற்றாண் ன்	 பிற்ப தியில்	 காயேல	 சிறந்த
ைற க	 நகரமாக	 இ ந்த 	 என்பைத	 மார்க்ேகாேபாேலா	 றித் ள்ளார்.	 பின்
ற்றண் களில்	ெகாற்ைக	 பற்றிய	 ேபச்ேச	யாண் ம்	காணப்படவில்ைல.	எனேவ,

ஏறத்தாழ	 கி.	 பி.	 12ஆம்	 ற்றண் டன்	 ெகாற்ைகப்	 ெபாலி 	 மைறந் விட்ட
என் 	ெகாள் தல்	தவறாகா .



ெகாற்ைக	நகரம்	சங்க ல்களில்	ேபசப்ப தலால்,	அதன்	பைழைமைய	நாம்	நன்
உணரலாம்.	 கி.பி.	 தல்	 ற்றண் ல்	 ெதன்	 இந்தியக்	 கைரேயாரமாக	 வந்த
“ெபரிப் ஸ்”	 என்ற	 பிரயாண	 லின்	 ஆசிரிய ம்,	 அ த்த	 ற்றண் ல்	 வந்த
தலாமி ம்	 இப்பண்ைட	 நகரத்ைதச்	 சிறந்த	 ைற க	 நகரம்	 என்
றிப்பிட் ள்ளனர்;	 மரி ைனையச்	 ற்றிவந்த	 கிேரக்க	 வணிகர்	 தலில்

இத் ைற கத் க் த்தான்	 வந்தனர்	 என் 	 றித் ள்ளனர்.	 ேம ம்,	அவர்கள்
மன்னர்	வைள டாைவக்	ெகாற்ைக	வைள டா	என்ேற	 றித் ள்ளைம,	அவர்கள்
காலத்தில்	ெகாற்ைக	ெபற்றி ந்த	ெப ஞ்	சிறப்பிைன	நன் 	விளக் வதா ம்.

சங்க	 ல்களிற்	 பாராட் ப்	 ேபசப்	 ெபற்ற	 ெகாற்ைகத்	 ைற கம்	 கிறிஸ்
பிறப்பதற் 	 ன்ேப	 கழ்	ெபற்றி ந்த 	என் 	க தல்	தவறாகா .

பாரசீகர்,	அேரபியர்,	ெபானீஷியர்,	எத்ேயாப்பி	யர்,	கிேரக்கர்,	உேராமர்	ேபான்ற	ேமேல
நாட்டவ ம்,	 பர்மியர்,	 சீனர்	 தலிய	 கீைழ	 நாட்டவ ம்	 வாணிகத்	 ைறயில்
ெகாற்ைகத்	 ைற கத் டன்	ெதாடர் 	ெகாண் ந்தனர்	என் 	ஆராய்ச்சியாளர்
அைறகின்றனர்.	ெகாற்ைகப்	ெப ந் ைற	 த்ெத க் ம்	ெதாழிலி ம்	சங் கைள
எ த் ப்	 ெபா ள்கைளத்	 தயாரிப்பதி ம்	 ெபயர்	 ெபற்றி ந்த .	 எனேவ,
த் க்க ம்	சங் க ம்	சங்கால்	ெசய்யப்	ெபற்ற	பலவைகப்	ெபா ள்க ம்	மிக்க

அளவில்	அயல்	நா கட் 	ஏற் மதி	யாயின.	ேம ம்,	தமிழ்	நாட் ற்	கிைடத் 	வந்த
தங்கம்,	 யாைனத்தந்தம்,	 க ங்காலி,	 சந்தனம்	 தலிய	 விைல யர்ந்த	 மரங்கள்,
மணப்	ெபா ள்கள்,	பட்டா ம்	ப த்தியா ம்	இயன்ற	ஆைடகள்,	அரிசி	 தலியன
அயல்நா கட் 	அ ப்பப்பட்டன.

ஏறத்தாழக்	 கி.	 .	 1400	இல்	 வாழ்ந் 	 வந்த	அத்	 தீனிய	அரசர்கள்	இக்	 கடல்
வாணிக	 உறவினால்	 பாண் யர்கைள	 மதித் ப்	 ேபாற்றினைமக் 	 அறி றியாகப்
‘பாண் ேயான்’	 என்ற	 ெபயைரச்	 ட் க்	 ெகாண்டனர்.	 க ங்கடலின்	 கைரயிற்
கட்டப்பட்ட	வாணிக	நகரங்க ம்	 பாண் யன 	 ைற கப்பட் னத்தின்	ெபயரால்
“ெகால்கீஸ்’	 (ெகாற்ைக	 என	 வழங்கப்	 ெபற் 	 வந்தன).	 பின்	 ற்றாண் களில்
உேராமப்	 ேபரரசர்களான	அகஸ்டஸ்,	கிளா யஸ்,	 தலிேயார்	 பாண் 	 ேவந்த டன்
ெந ங்கிய	 வாணிகத்	 ெதாடர் 	 ெகாண் ந்தனர்;	 பாண் யர்	 அைவக் த்

தர்கள்	 லம்	 பரி ப்	 ெபா ள்கைள	அ ப்பித்	 தங்கள்	அன்ைப ம்	 நட்ைப ம்
அறிவித் க்	ெகாண்டனர்.

“ஐேராப்பிய	நா கட் 	மி தியான	அரிசிைய	ஏற் மதி	ெசய்த	நகரம்	ெபா ைநக்
கைரயில்	 இ ந்த	 ெகாற்ைகேய	 யா ம்.	 இத்தைகய	 வாணிகம்	 அக்காலத்தில்
கிேரக்கர்	 வசம்	 இ ந்த .	 கிேரக்கர்க் 	 ன் 	 இந்திய	 வாணிகம்	 பாரசீகர்,
ெபானீஷியர்	என்பவரிடேம	ெப ம்பான்ைம	இ ந் 	வந்த .	தமிழ்ச்	ெசாற்களாகிய
ேதாைக,	 அரிசி	 இஞ்சி	 தலியன	 ஹிப் 	 தலிய	 ெமாழி	 ல்களில்
காணப்ப கின்றைம	 இப்பண்ைடக்	 கடல்	 வாணிக	 உண்ைமைய	 வலி த் வ



தா ம்,’	என் 	ஆராய்ச்சி	அறிஞர்	 கின்றனர்.

சங்க	 காலத்திற் ப்	 பிற 	 ெகாற்ைக	 ெபற்றி ந்த	 சிறப்ைப	 நன் 	 அறிவிக் ம்
சான் கள்	மி தியாக	இல்ைல.	பாண் ய	நா 	கி.	பி.	 6-ஆம்	 ற்றாண் 	 தல்
10-ஆம்	 ற்றாண் 	 வைர	 பாண் யர்	 ஆட்சியில்	 இ ந்த ;	 பின்னர்	 ஏறத்தாழ
ன் 	வ ட	காலம்	 ேசாழராட்சியில்	இ ந்த .	அக்காலத்தில்	 பாண் ய	 நா

இராசராசப்	 பாண் ய	 நா 	 என ம்,	 ெகாற்ைக	 ேசாெழந்திர	 சிம்ம
ச ர்ேவதிமங்கலம்	என ம்	ெபயர்கைளப்	ெபற்றி ந்தன.	அக்காலத்திற்றான்	ஆட்சி
மா பட்டா ம்	 ன்னர்க்	 றப்	 ெபற்ற	இயற்ைகக்	 ேக களா ம்	 ெகாற்ைக	 தன்
ெபாலிைவ	இழந் விட்ட .	கி.	 பி.	 12-ஆம்	 ற்றண் ற் ப்	 பின்	வந்த	 பாண் யர்
காலத்தில்	ெகாற்ைகயின்	சிறப்ைபக்	காயல்	 ைற கம்	ெபற் 	விட்ட .

தி ெநல்ேவலி	 மாவட்டத்தின்	 கீழ்க்கைரயில்	 ஏறத்தாழ	 நாற்பதாண் கள்	 தங்கிக்
கிறிஸ்தவ	சமயத்	ெதாண் 	ெசய்தவ ம்,	‘திராவிட	ெமாழிகளின்	ஒப்பி	லக்கணம்’
என்ற	இைணயற்ற	 ைல	எ தி	அழியாப்	 கழ்ெபற்றவ மான	கால் ெவல்	ஐயர்
ெசன்ற	 ற்றாண் ல்	 இக்	 ெகாற்ைகையப்	 பார்ைவயிட்டார்;	 ஆங்காங் ச்	 சில
இடங்கைளத்	 ேதாண் 	 ஆராய்ச்சி	 நிகழ்த்தினர்;	 ெகாற்ைகயில்	 சங் த்
ெதாழிற்சாைல	ஒன் 	இ ந்தைமக் ரிய	அறி றிகைளக்	 கண்டார்;	அங் ப்	 பல
வைக	 நாணயங்கள்	அவ க் க்	 கிைடத்தன.	அப்ெபரியார்	 ேவைலப்	 பாடைமந்த
ெபரிய	 தாழிகள்	 பலவற்ைறக்	 கண்டார்;	 அங் ள்ள	 ‘அக்கசாைல’	 என் ம்
சிற் ைரப்	 பார்ைவயிட் ,	அவ்விடத்தில்	 பண்ைடப்	 பாண் 	 யர்	 நாணயங்கைளச்
ெசய் வந்தனர்	என்ற	க த்ைத	ெவளியிட்டார்.	ெநல்ைல	மாவட்டத்தின்	கிழக் ப்
ப தி	 களில்	 பைழய	 நாணயங்கள்	 மிகப்	 பலவாகக்	 கிைடக்கின்றன.	 ேவ
இடங்களில்	கிைடக்காத	ச ர	நாணயங்கள்	இங் 	மி தியாகக்	கிைடக்கின்றன.
அைவ	யைனத் ம்	ெகாற்ைகப்	பாண் ய- ைடயனேவ	என்	பதில்	ஐயம்	இல்ைல.

“ெகாற்ைகயில்	 கிைடத்த	 ெசப் 	 நாணயங்கள்	 சிலவற்றில்	 தலாம்	 இராேசந்திர
ேசாழன்	 (கி.	 பி.	 1012-1044)	 உ வம்	 ெபாறிக்கப்பட் ள்ள .	 நாணயத்தின்	 ஒ
றத்தில்	அவன 	நின்ற	ேகால ம்	மற்ெறா 	 றத்தில்	அவன 	இ ந்த	ேகால ம்,
ெபாறிக்கப்	 பட் ள்ளன.	 இத்தைகய	 நாணயங்கள்	 ேசாழ	 நாட்	 ன்	 வட	 எல்ைல
தல்	 மரி ைனவைர ள்ள	 ெதன்	 இந்தியப்	 ப திகளில்	 காணப்ப கின்றன.

இதனால்,	 ேசாழர்	ெகாற்ைக	 உள்ளிட்ட	 பாண் ய	 நாட்ைடக்	ைகப்பற்றி	யாண்டனர்
என்ப 	 ெதளிவாகிற	 தன்ேறா?’	 என் 	 கால் ெவல்	 பாதிரியார்	 றியி த்தல்
கவனிக்கத்	த ம்.

சிறந்த	 ைறயில்	பல	 ற்றாண் களாகத்	ெதாடர்ந் 	கடல்	வாணிகம்	நைடெபற
நிைலக்களமாக	 இ ந்த	 ெகாற்ைக,	 ேசாழர 	 கடற் ைறப்	 பட் னமாகிய
காவிரிப் ம்பட் னம்	 ேபான் ,	அயல்நாட் 	 வணிகர்	 தங்கி	 யி க்கத்	 தக்க	 மாட
மாளிைககைளக்	 ெகாண்ட	 ெத க்கைள ம்,	 நம்	 நாட் 	 வணிகர்	 வாழ்த்	 தக்க



வளம்	 மி ந்த	 ெத க்கைள ம்,	 பல	 ைறத்	 ெதாழிலாளர்கள்	 வாழத்தக்க
ெத க்கைள ம்,	பல	ெதாழிற்சாைலகைள ம்,	வணிக	இடங்கைள ம்,	கப்பல்களில்
ஏற்றத்	 த ம்	 ெபா ள்கைள	 ைவக்கத்	 தக்க	 பண்ட	 சாைலகைள ம்
இறக் மதியா ம்	ெபா ள்கைள	ைவக்கத்	தக்க	 பண்ட	 சாைலகைள ம்,	ெபரிய
கைடத்	 ெத க்கைள ம்,	 ேகாவில்கைள ம்,	 பிறவற்ைற ம்	 தன்னகத்ேத
ெபற்றி ந்த 	 என்ப 	 றாேத	 அைம 	 மன்ேற?	 அஃ 	 அரசன்	 வாழ்ந்த
இடமாக ம்	 இலங்கிய 	 என் 	 சிலப்பதிகாரம்	 தலிய	 ெதான் ல்கள்
ெசப் வதால்,	 அரண்மைனைய ம்	 ெபற் ப்	 ெப ம்	 ெபாலி டன்
விளக்க ற்றி ந்த 	 என் 	 க தல்,	 ெபா த்தேம	 யன்ேறா?	 ங்கக்	 றின்,
அேமரியர்	 நாகரிகத்தின்	 உயிர்நா யாக	 விளங்கிய	 பாபிேலான்	 நகரம்	 ேபாலப்
பாண் யர 	 நாகரிக	 வளத்திற் 	 உயிர்	 நா யாகக்	 ெகாற்ைகப்	 ெப நகரம்
விளங்கிய 	என் 	ெசால்வ 	ஏற் ைடய .

ெகாற்ைக	 தன 	 ெப ந் ைற	 த் க்களா ம்	 கடல்	 வாணிகத்தா ம்
பாண் யர்க் ப்	ெப ஞ்	ெசல்வம்	அளித் 	வந்த	காரணத்தாற்றன்,	 பாண் யைன
‘ெகாற்ைகக்	 ேகாமான்’	 என் ம்,	 ‘ெகாற்ைக	 யாளி’	 என் ம்	 லவர்க ம்

மக்க ம்	உளமகிழ்ந் 	ெப மிதத்ேதா 	பாராட்டலாயினர்.
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இன்ைறய	 ெகாற்ைக	 மிகச்	 சிறிய	 சிற் ராக	 இ க்கின்ற .	 இச்சிற் க் ம்
‘அக்க	 சாைல’	 என் ம்	 இடத்திற் ம்	 இைடேய	 ஏரி	 ேபான்ற	 பரந்த	 இடம்
அைமந்தி க்கிற .	இப்பரந்த	இடத்தின்	ந வில்	சி 	ேகாவில்	ஒன் 	இ க்கிற .
அ 	ெவற்றிேவல்	அம்மன்	என் 	ெபயர்	ெபற் ள்ள .	அங் ப்	பைழய	காலத்தில்
கண்ணகியின்	 உ வச்	 சிைல	 இ ந்ததாக ம்,	 அஃ 	 எவ்வாேறா	 மைறந்
ேபானதாக ம்	 அவ்விடத்தில்	 இப்ேபா 	 ர்க்ைகயின்	 சிைல	 ைவக்கப்
பட் ப்பதாக ம்	 எங்க க் ப்	 பல	 இடங்கைளக்	 காட் 	 வந்த	 ெபரியார்	 ஒ வர்
றினர்.

நான்	ெகாற்ைகைய	 1-10-56	இல்	ெசன் 	கண்ேடன்.	இதைனப்	பார்க்க	எனக் ப்
ேப தவி	 ெசய்தவர்	 ஸ்ரீைவ ண்டம்	 ேகாட்ைடப்	 பிள்ைளமா ள்	 ஒ வரான
தி வாளர்	 இரா.	 இலக் வன்	 என்பவர்.	 ெகாற்ைக	 பற்றிய	 பல	 ெசய்திகைள
எனக் த்	 ெதரிவித்தவர்	 ெகாற்ைகயில்	 உள்ள	 தி .	 ெகா.ச.	 சிவராமபிள்ைள
என்பவர்.

ேகாவலன்	ம ைரயில்	ெகாைல ண்டதற் ப்	பதிலாகக்	கண்ணகி	 சீற்றம்	ெபாங்கி
ம ைரைய	 அழித்தாள்	 அல்லவா?	 அப்பத்தினித்	 ெதய்வத்தின்	 உள்ளத்ைதக்
ளிர்விக்க	 அப்ெபா 	 ெகாற்ைகைய	 ஆண்ட	 ெவற்றிேவற்	 ெசழியன்	 ஆயிரம்

ெபாற்-ெகால்லைரப்	 பலியிட்டான்	என் 	சிலப்பதிகாரம்	ெசப் கிற .	அந்த	ெவற்றி



ேவற்ெசழியன்,	 தான்	 ஆண்ட	 ெகாற்ைகயில்	 கண்ணகியம்ம க் க்	 ேகாவில்
எ ப்பித்தி த்தல்	இயல்ேப.	அவன்	அவ்வம்மைன	வழிபட் த்த ம்	ெபா த்தேம
யா ம்.	 ெவற்றிேவற்	 ெசழிய ல்	வழி	 படப்பட்ட	அம்மன்,	 ‘ெவற்றி	 ேவல்	அம்மன்’
எனப்ெபயர்	ெபற்றதில்	வியப்பில்ைலயன்ேறா?

இப்ெபா 	ேகாவிலி ள்ள	அமம க் ச்	‘ெச ைக	நங்ைக’	என்ப 	ெபயர்	என்
ஊரார்	 உைரக்கின்றனர்.	ெசழிய	 நங்ைக	 (ெசழியன்	 -	 பாண் 	யன்)	என்ற	ெபயேர
இவ்வா 	 ‘ெச ைக	 நங்ைக’	 என	 மாறி	வழக் ப்	 ெபற்றி க்கலாம்.	 ெசழியனால்
சிக்கப்	 ெபற்ற	 நங்ைக	 ‘ெசழிய	 நங்ைக’	 எனப்	 ெபயர்	 ெபற்றாள்	 ேபா ம்.	 இக்

ேகாவி க் 	 அ கில்	 சில	 இடங்களில்	 பைழய	 உைற	 கிண கள்	 கண்
பி க்கப்பட் ள்ளன.	 நாங்கள்	 அவற் ள்	 ஒன்றன்	 நீைரப்	 ப கிேனாம்,	 அ

நீராகேவ	இ க்கின்ற .	 ஏரிேபான்ற	அவ்வகன்ற	இடெமங் ம்	 பண்ைடக்கால
மட்பாண்டச்	 சிைத கள்	 காணப்ப கின்றன.	 இைவ ம்,	 உைற	 கிண க ம்,
ேகாவி ம்	 அங் 	 இ த்தைல	 ேநாக்க,	 அப்பரந்த	 இடம்	 ைம ம்	 பண்ைடக்
காலத்தில்	 ெகாற்ைக	 நகரின்	 ஒ 	 ப தியாக	 இ ந்தி த்தல்	 ேவண் ம்	 என்
க த	இடந்த கிற .	அப்பரந் ள்ள	 ப தி	 பிற்காலத்தில்	 பள்ளமாகி	 நீர்	 நிற் ம்
இடமாக	மாறியி த்தல்	ேவண் ம்.

ெவற்றி	 ேவலம்மன்	 ேகாவி க் 	 ேநர்ேமற்கில்	 ப பட்ட	 சிவன்	 ேகாவில்	 ஒன்
வாைழத்ேதாட்டத் க்	 கிைடயில்	 இ க்கிற .	 அதனில்	 இப்ெபா 	 சிவலிங்கம்
இல்ைல;	 பிள்ைளயார்	 தி வம்	இ க்கின்ற .	 ேகாவிலின்	 க வைற	 மட் ேம
எஞ்சி	 நிற்கின்ற .	 அதன்	 வர்களில்	 பல	 கல்ெவட் கள்	 காணப்ப கின்	 றன.
அவற்றில்	 ஒ ப திையப்	 படத்திற்	 பா ங்கள்.	 அக்ேகாவிைல	 ‘அக்கசாைல
ஈ வர ைடயார்	 ேகாவில்’	 என் 	 கல்ெவட க்கள்	 றிக்கின்றன.	 அக்கசாைல
என்ப 	 ன்	 ெசால்லப்பட்ட	 ஏரிேபான்ற	 பரந்த	 ெவளிக் 	அப்பால்	 உள்ள	 சிற் ர்
ஆ ம்.	 பண்ைட	 காலத்தில்	 அக்கசாைல	 என்ப ,	 அச்சிவன்	 ேகாவில்	 உள்ள
ப திைய ம்	 உள்ளடக்கியதாக	 இ ந்தெதன் 	 க த	 இக்	 ேகாவிற்	 கல்ெவட்
இடந்த கிற .	அக்க	 சாைலயில்	 இன் ம்	 நிலத்ைதத்	 ேதாண் ம்	 ெபா 	 பல
நாணயங்கள்	கிைடக்கின்றன	என் ம்,	அங் ப்	பல	காலமாக	வாழ்ந் 	வந்தவ ட்
ெப ம்பாலர்	ெபாற்	ெகால்லேர	என் ம்,	அவர்கள்	இப்ெபா 	பிைழப்ைபக்	க திப்
பல	ஊர்கட் ம்	ெசன் விட்டனர்	என் ம்	ஊரார்	உைரக்கின்றனர்.

ன்	ெசால்லப்	ெபற்ற	ேகாவில்	கல்ெவட் க்களில்	ெகாற்ைக	 ‘ம ேராதய	நல் ர்’
என் 	 றிக்கப்	 பட் ள்ள .	 பாண் ய	 நாட் ன்	 தைலநகரமான	 ம ைரயின்
சிறப் க் ச்	 ெசல்வம்	 ெகாழித்த	 ெகாற்ைக	 ெப ங்	 காரணமாக	 இ ந்தைம
க திேய	 ெகாற்ைகக் 	 ’ம ேராதய	 நல் ர்	 எனப்பிற்கால	 மன்னர்கள்
ெபயரிட்டனர்	ேபா ம்!

ெகாற்ைகச்	 சிற் ரி ம்	 அதன்	 ற் ப்	 றங்களிம்	 ஒன்ேறகால்	 அ ச்ச ரச்



ெசங்கற்கள்	 கிைடக்கின்றன.	 நிலத்ைத	 ஐந்த 	 ஆழத்தில்	 ேதாண் ம்	 ெபா
களிமண் ம்,	 பத்த 	 ஆழத்தில்	 சங் க ம்	 நிரம்பக்	 கிைடக்கின்றன;
பதிைனந்த 	ஆழத்தில்	 ேதாண் ம்	 ெபா 	 ஒ வைகச்	 ேச 	 கிைடக்கின்ற .
இங் 	உப்பங்கழி	இ ந்தெதன்பதற் ம்	கடல்	அ கில்	இ ந்தெதன்பதற் ம்	இைவ
உரிய	அறி றிகள்	என் 	ஊர்	 தியவர்	உைரத்தனர்.

ெகாற்ைகயம்பதியில்	 பல	 ற்றாண் களாகப்	 கழ்	 ெபற்ற 	 என் 	 ஊரார்
உைரக் ம்	வன்னிமரம்	ஒன் 	இ க்கிற .	அ 	ேநேர	நிமிர்ந் 	இராமல்	தைரைய
ஒட் யப ேய	பத்த 	ெசன் ,	ேமேல	நிமிர்ந் ள்ள ,	அதன்	அ ப்பாகத்தில்	ெபரிய
ெபாந் 	 அைமந்தி க்கிற ,	 அதற் 	 எதிரில்	 சாைல	 ந ேவ	 சமணதீர்த்தங்கரர்
சிைல	 ெயான் 	 மண் ள்	 பாதியள 	 ைத ண் 	 இ க்கின்ற .	 மற்ேறா
தீர்த்தங்கரர்	 சிைல	 ஊைர	 ய த்த	 ேதாட்டம்	 ஒன்றில்	 காணப்ப கிற .	 இைவ
இங் 	இ த்தைல	ேநாக்க,	இவ் ரில்	பண்ைடக்	காலத்	தில்	சமண	சமயத்தவ ம்
வாளந்தி ந்தனர்	என்பைத	அறியலாம்.

ெகாற்ைகையப்பற்றிப்	 பல	 றிப் க்கைளச்	 ேசர்த் 	 ைவத் ள்ளவ ம்
ெகாற்ைகக் 	 வ ம்	 ஆராய்ச்சியாளர்க் 	 உ ைணயாக	 இ ப்பவ மாகிய
சிவராம	 பிள்ைள	 என் ம்	 திேயாரிடம்	 ஒ 	 ெசப்ேபட் 	 நகல்	 இ க்கின்ற .
“ஸ்ரீவர ணமகா	 ராயர்க் 	 யாண் 	 13”	 என்ப 	 காணப்ப ம்	அப்பட்டயத்தில்	 "
‘பழங்கா 	 ஆயிரத் நா ,’	 ‘ெபான்	 எட் ’,	 அரண்மைனக் 	 மரக்கலராயர்
ஆயிரம்	ெபான் ம்,	உப் 	லாபத்தில்	 	ெபான் க் 	இ பத்ைதந் 	ெபான் ம்
ெச த்தக்	 கடவர்…	 ஒ ெபான்	 எைட ம்	 அதற் 	 ேமற்பட்ட	 ஆணி த் ம்
வலம் ரிச்	 சங் ம்	 அகப்	 பட்டால்	 அைவகைள	 மாக்கலராயர்	 அரண்மைனக் ச்
ெச த்திவிட ம்."	என் ம்	வாசகங்கள்	காணப்	ப கின்றன.

இவற்ைற	ேநாக்க,	அக்காலத்தில்	‘பழங்கா ’	என்ெறா 	பைழய	நாணயம்	வழக்கில்
இ ந்த ,	 ‘ெபான்’	என்ப 	ஒ 	 நாணயத்தின்	ெபயர்,	கடல்	வாணிகத் க்காகப்
பல	 மாக்கலங்கைள	ைவத்தி ந்தவர்	 “மரக்கல	 ராயர்’	 எனப்ெபயர்	 ெபற்றார்,	 உப்
உண்டாக் ம்	 ெதாழி ம்,	 உப் வாணிக ம்	 ெகாற்ைதக்க கில்
நைடெபற்றி க்கலாம்,	 ெபான்	 என் ம்	 ெபயர்	 நி த்தல்	 அளைவப்	 ெபயராக ம்
இ ந்த ,	 ஆணி த் 	 என்ப 	 த் க்களில்	 சிறந்த ,	 சங் களில்	 ’வலம்
ரிச்சங் 	 உயர்ந்த ,	 இைவ	 இரண் ம்	 அக்	 காலத்தில்	 ெகாற்ைகப்
ெப ந் ைறயில்	கிைடத் 	வந்தன	என் ம்	விவரங்கைளத்	ெதளிவாக	அறியலாம்,

ெகாற்ைகயில்	இன் 	வா ம்	 தியவர்கள்	ெகாற்ைக	வளநா 	பற்றிக்	கீழ்க்காணப்
ெப ம்1	பழம்	பாடல்	ஒன்றிைனப்	பா கின்றனர்.

“ஆலமரம்	அரசமரம்	ஆனதிந்த	நா
அதன்பிற 	 ன்ைனமரம்	ஆனதிந்த	நா



நாலாம் கம்	தன்னில்	வன்னிமரமான	கா
நாற்றிைச ம்	கீர்த்தி	ெபற் 	நலமி ந்த	நா
அக்கைர ம்	மதி ைன ம்	ெசாக்கலிங்க	ஈசன்
அழ 	ெகாைடஐயன்	அ ள் ரி ம்	வண்ைம
திக்கனத் ம்	 கழ்நின்ற	ெஜகேதவி	ெச கி	நங்ைக
ெசன்னிெவற்றி	ேவல்தாய்	 க்கியமாய்	அ ள் ரி ம்
ேகாட்ைடவாழ்	ஐயன்	 கைன டன்	சிறந்தி க் ம்
நாவல 	ெமய்யர்…..
தக்கார் கழ்	 க்காணி	வடக் வாழ்	ெசல்லி
மனமகிழ்ந் 	அர ெசய் ம்	2	ெபாற்ைகவள	நா
சீரான	ெதன்ம ைரக்	ேதசம 	ெசழிக்கத்
தி வள ம்	ெபாற்ைகெயன் 	தினம் கழப்	ெபற்ேறாம்
காராளர்	வம்சமி 	நகரமி 	ெசழிக்கக்
கைணேயாகன்	அர 	ெசய் ம்	ெபாற்ைகவள	நா ”

1.	 ெகாற்ைக	ஈ வர ர்த்தியா	பிள்ைள	என்ற	 தியவர்	எங்கள்	 ன்னிைலயில்
இப்	 பாடைலப்	 பா க்காட்ட,	 ெதன்காசி	 வித் வான்	 ற்றாலம்	 என்பவர்
இதைன	எ தினார்.↩

2.	 சிலப்பதிகாரத்திற்	 றப்ெபற் ள்ள	ெபாற்ைகப்	பாண் யன்	இங் 	ஆண்டான்
என் ம்,	 அதனால்	 “ெபாற்ைக”	 என்ப 	 இவ் ரின்	 ெபயராயிற் 	 என் ம்
ஊரார்	உைரக்கின்றனர்.	ஆயின்,	சங்க	 ல்களில்	இவ் ர்	“ெகாற்ைக”	என்ேற
ேபசப்ப கின்ற .↩
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சங்ககாலத்தில்,	இன் 	நம 	ச தாயத்தி ள்ள	 தலியார்,	பிள்ைள,	ெசட் யார்,
ஐயர்,	 ஐயங்கார்	 என்ற	 சாதிப்	 ெபயர்கேளா	 சாதிகேளா	 இ ந்தைமக் ச்	 சான்
இல்ைல.	 இயற்ெபயர்	 ‘சாத்தன்’	 என் 	 இ ந்தால்,	 அச்சாத்தன்
மரியாைதக் ரியவ க	 மா ம்	 ெபா 	 ‘ஆர்’	 வி தி	 ெகா க்கப்ப ம்.	 அவன்
‘சாத்தனார்’	 என	 வழங்கப்ப வான்,	 கபிலன்,	 கபிலர்	 என் 	 வழங்கப்ப வான்.
அவன்	இன்ன	ஊரினன்	என்பைதக்	 றிக்க	ஊர்ப்ெபயர்	ெபய க் ன்	 றிக்கப்
ப ம்;	 “சித்தைலச்	 சாத்தனார்’,	 ‘உைற ர்	 ேமாசியார்’	 என்றற்ேபால	 வ ம்.	 ஒேர
ஊரில்	ஒேர	ெபயர்	ெகாண்ட	 லவர்	பலர்	இ ப்பின்,	அவர்	ெசய் 	வந்த	ெதாழிலால்
ேவ பா 	 றிக்கப்ப ம்;	 ‘ லவாணிகன்	 சீத்தைலச்	 சாத்த ர்’	 என்றாற்ேபால
வ ம்.	 பிறந்த	 ஊர்	 ேவறாக ம்	 தங்கித்	 ெதாழில்	 நடத் ம்	 ஊர்	 ேவறாக ம்
இ ந்தால்	 இவ்விரண் 	 ஊர்கைள ம்	 அவன்	 ெசய் ம்	 ெதாழிைல ம்	 அவன
இயற்ெபயைர ம்	 ேசர்த் 	 வழங் தல்	 பண்ைட	 மர ;	 சீத்தைல	 என் ம்	 ஊரிேல
பிறந்த	 சாத்தனர்	 ம ைரயில்	 லவாணிகராக	 இ ந்தார்	 என்பைத	 உணர்த்த
‘ம ைரக்	 லவாணிகன்	சீத்தைலச்	சாத்தனார்’	என் 	 றிக்கப்பட்டார்.

மயிைலயார்,	 நாைகயார்	 என்றாற்	 ேபாலப்	 பிறந்த	 ஊரால்	 ெபயர்	 ெபற்ேறார்	 பலர்.
ங் ன்றம்	 என்ப 	 பாண் யநாட் 	ஊர்களில்	ஒன் .	இன்ைறய	இராம	 நாத ரம்

மாவட்டத்தில்	 உள்ள	 மகிபாலன்	 பட் ேய	 சங்ககாலத்தில்	 ங் ன்றம்	 எனப்	 ெபயர்
ெபற்றி 	 ந்த 	 என்ப 	 கல்ெவட்டால்	 ெதரிகின்ற	 உண்ைம	 யா ம்.	 ேகாள்
நிைலகைளக்	 கணக் ப்	 பார்த் 	 மக்க க் 	 ேந ம்	 நலன்	 தீைமகைளக்
கணித் க்	 பவன்	 இக்காலத்தில்	 ேசாதிடன்	 எனப்ப கிறான்.	அக்காலத்தில்
‘கணியன்’	 எனப்பட்டான்.	 ங் ன்றம்	 என்ற	ஊரில்	 வாழ்ந்த	 கணியன்	 ஒ வன்,
கணியன்	 ங் ன்றன்	 என் 	 ெபயர்	 ெபற்றான்.	அக்கணியன்	 தன்	 ெதாழிேலா
நில்லா ,	ைபந்தமிழ்ப்	பாங் றக்	கற் ப்	ெப ம்	 லவனாக ம்	விளங்கினான்.

சங்ககாலப்	 ெப ம்	 லவர்களான	 நக்கீரர்,	 கபிலர்,	 பரணர்	 இவர்தம்	 வரிைசயில்
ைவத் 	எண்ணத்	தக்க	ெப ம்	 லவனாக	அப்ெப மகன்	விளக்க ற்றி ந்தான்.
அப்ெபரிேயான்	அ ளிய	 பாடெலான் 	 ற	 நா ற்றில்	 (192)	 உள்ள .	 பழந்தமிழர்
ெகாண் ந்த	சீரிய	க த் க்கைள	அப்பாவில்	ைவத் ப்	 லவன்	பா ள்ளான்.
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1.	 “எமக் 	 எந்த	 ஊ ம்	 எம 	 ஊேர,	 எல்ேலா ம்	 எம் ைடய	 ற்றத்தார்.	 (2)
ஒ வ க் க்	 ேகேடா	 ஆக்கேமா	 வ வ 	 அவனாேலேய	 தவிரப்	 பிறரால்
அன் ;	 (3)	 சாதல்	 என்ப 	 தியதன் ;	 க வில்	 ேதான்றிய	 நாேள
ெதாடங்கி ள்ள .	 ஆதலால்	 வாழ்தைல	 இனிய 	 என் 	 மகிழ்ச்சி
அைடயவில்ைல.	 ஒ 	 ெவ ப் 	 வந்தேபா 	 இ 	 ெகா ய 	 என்
எண்ண மில்ைல.	(4)	ேபரியாற் 	நீரின்	வழிேய	ெசல் ம்	மிதைவ	ேபால	நம
அரிய	 ‘உயிர்	 ஊழின்	 வழிப்ப ம்’	 என்ப 	 அறிஞர்	 லால்
ெதளிந்தி க்கிேறாம்.	 ஆகேவ	 நாம்	 நன்ைமயால்	 மிக்கவைர	 மதிப்ப ம்
இல்ைல;	அவ்வாேற	நன்ைமயால்	சிறிேயாைரப்	பழித்த ம்	இல்ைல.”
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1.	 இக் ற்றின்	 க த் 	 யா ?	 பண்ைடக்காலத்	 தமிழர்	 பல	 நா க க் ம்
ெசன் 	 வாணிகம்	 ெசய்தவர்;	 உள்நாட் 	 வாணிகத்தி ம்	 ெவளிநாட்
வாணிகத்தி ம்	 சிறந்த	 பழக்கம்	 உைடயவர்.	 அவர்கள்	 வாணிகத்தின்
ெபா ட் க்	கடல்	கடந் 	 பல	 நா க க் ம்	ெசன்றனர்.	அங்கங் த்	தங்கி
அவ்வங்காட் 	 மக்கேளா 	 பழகித்	 தங்கள்	 வாணிகத்ைதப்	 ெப க்கினர்.
அயல்	 நா 	 ெசல்ேவார்	 அந்நாட் 	 மக்கேளா 	 அகங்கலந் 	 பழகினற்றான்
வாணிகம்	 சிறந்த	 ைறயில்	 நைடெப ம்,	அந்நாட் 	 ெமாழிைய ம்	 ஓரள
அறிந் 	 அம்மக்கேளா 	 ேபசி	 அம்மக்கள்	 உள்ளத்ைதத்	 தம்	 பால்	 ஈர்க்க
ேவண் ம்.	இத் ைறகளில்	எல்லாம்	 பண்	 பட்ட	தமிழ்	வணிகர்	தம்	நாட்ைடப்
ேபாலேவ,	 தாம்	 தங்கி	 வாணிகம்	 நடாத்திய	 பிற	 நா கைள ம்	 மதித்தனர்;
அம்மதிப் 	 மி தியாற்றான்	 பல	 ற்றண் கள்	 பல	 நா கேளா 	 வாணிகத்
ெதாடர் 	 வ ப்ெபற் 	 வந்த .	 தமிழகத் ச்	 ெசல்வநிைலக் 	 இவ்வயல்
நாட் 	 வாணிகம்	 ஒ 	 சிறந்த	 காரணமா ம்.	 இந்த	 உண்ைமையத்	 தமிழ்
மக்கள்	 நன் 	 அறிந்தி ந்தனர்;	 அயல்	 நாட் 	 வணிகைரத்	 தம்	 நாட் ல்
வாழ்வித்தனர்;	 வசதிகள்	 அளித்தனர்;	 நன் 	 கலந் 	 பழகினர்.	 சீனர்,
அராபியர்,	 யவனர்	 தலிய	 பல	 நாட்டா ம்	 சங்ககாலத்	 தமிழகத்தில்	 தங்கி
வள ற	 வாழ்ந்தனர்	 என்பைதச்	 சங்க	 ல்களால்	 அறிகின்ேறாம்.	 அயல்
நாட்டார்	 றிப் க்க ம்	இவ் ண்ைமைய	வலி த் ம்	சான் க	நிற்கின்றன.
இந்த	 உண்ைமைய	 உளம்ெகாண்ட	 கணியன்	 ங் ன்றனர்	 என்ற	 லவர்,
“யா ம்	ஊேர	யாவ ம்	ேகளிர்”	என் 	 ங்கக்	 றினார்.

இவ் யரிய	க த் 	இன் 	ஈழம்,	பர்மா	 தலிய	நா க க் 	இல்லா 	ஒழிந்த
வ ந்தத்தக்க .	 தமிழ்	 வணிகர்	 அந்நா களில்	 ப ம்	 ன்பம்	 ெசால்லக் ட
வில்ைல.	 ஆனல்	 வந்தவர்க்ெகல்லாம்	 வாழ்வளித்த	 தமிழ்	 நா ,	 இந்த	 விரிந்த
மனப்பான்ைமயால்	இன் ம்	வட	நாட்டவர்க் ம்	அயல்	நாட்டவர்க் ம்	வாழ்வளித்
வ கின்ற .	 ‘இ 	 பிறநாட்டார்	கைட.	இங்ேக	ெபா ள்	வாங் தல்	 டா ’	என்ற
எண்ணம்	 அவன 	 பண்பட்ட	 உள்ளத்தில்	 ேதான்றவில்ைல.	 இவ் யரிய	 பண்பா



தமிழைன	 வாழ	 ைவப்பதாக	 இல்ைல;	 அஃதாவ ,	 பண்பாட் 	 அளவில்	 வாழ
ைவக்கின்ற ;	ெபா ளாதார	அளவில்	வாழ்விக்கவில்ைல.

2.	 ‘மனிதன்	 தன்	 நற்ெசயல்களால்	 தன்ைன	 உயர்த்திக்	 ெகாள்கிறான்.	 தன்
தீச்ெசயல்களால்	தன்ைனத்	தாழ்த்திக்	ெகாள்கிறான்’	 என் 	விேவகானந்த
அ கள்	 றி ள்ளார்.	 ‘மனிதன்	ஆவ ம்	அழிவ ம்	தன்னாேல	தான்’	என்
ேஜம்ஸ்	 ஆலன்	 என் ம்	 ேமனாட் 	 அறிஞன்	 கன் ள்ளான்.
இப்ேப ண்ைமையேய	 ஏறத்தாழ	 1800	 ஆண் க க் 	 ன்	 கணியன்
ங் ன்றனார்	கழறி ள்ளார்.-	“தீ ம்	நன் ம்	பிறர்	தர	வாரா”	என் .

மனித	 வாழ்க்ைகையப்	 பக் வப்ப த் ம்	 இவ் யரிய	 உண்ைமைய	 அறிந்தவர்
எத் ைணயர்?	 மனிதன்	 தன்	 ெசால்லா ம்	 ெசயலா ம்	 ெபா மக்கள்
உள்ளங்கைளக்	 கவர்கிறான்;	 அவ்வாேற	 தன்	 தீய	 ெசால்லா ம்	 ெசயலா ம்
ெபா மக்கள்	 ெவ ப் க் 	ஆளாகிறான்;	 ேகாள்	 ெசால் வ ,	 பிறர்	 ெவ க் ம்
ெசயல்கைளச்	 ெசய்தல்	 தலிய	 இழிெசயல்களால்	 பலரா ம்	 ெவ க்கப்
ப கிறான்.	இங்ஙனம்	பலர்	ெவ ப் க் ம்	காரணம்	அவைன	தவிரப்	பிறர்	அல்லர்.
‘நான்	 அவனால்	 ெகட் விட்ேடன்,	 இவரால்	 இக்ேக 	 ேநர்ந்த ’	 என் 	 தன்
ேகட் ற் ப்	பிறைரக்	 ைற ம்	மக்கள்	இந்த	உண்ைமைய	உணர்வதில்ைல.

இந்த	 உண்ைமைய	 ஒவ்ெவா 	 மனித ம்	 உணர்ந் விட்டால்,	 அவன 	 வாழ்
ெசம்ைமப்ப ம்.	 கணக்கற்ற	 அற ல்கைளப்	 ப ப்பதாேலா	 சமய	 ல்கைளப்
ப ப்பதாேலா	 ஒ வன்	 ெப ம்	 பயைனவிட	 இப்	 பயன்	 மிகப்	 ெபரிய ;	 உயர்ந்த .
மனிதன 	இன்ப	வாழ் க் 	உயிர்நா யான	இப்ேப ண்ைமைய	மிகச்	 க்கமாக
உைரத்த ளிய	 லவர்ெப மா க் 	நம 	நன்றி	உரியதா க.

3.	 உலகில்	 மலர்ந்த	 	 வா தல்	இயல் ;	 ேதான்றிய	 ஒன் 	 மைறவ ம்	இயல் ;
அ ேபால்	 பிறந்தவர்	 இறத்த ம்	 இயல் .	 ‘பிறந்த	 நாம்	 இறவாமல்	 இ க்கப்
ேபாகிேறாம்;	 இவ் லக	 இன்பங்கேள	 எல்லாம்	 கரப்	 ேபாகிேறாம்’	 என்
எண் தல்	 அறிவற்றர்	 இயல் .	 அறி 	 பைடத்தவர்	 பிறந்தவர்	 இறத்தலால்
எப்ெபா ம்	 நிைல ைடய	தன் 	என் ம்	 உண்ைமைய	 உணர்வர்.	அதனால்
பற்றற்ற	 நிைலயில்	வாழ்வர்.	அறி ைடய	ெசல்வர்	ஊர்	 ந வில்	 உள்ள	 ப த்த
மரம்	 ேபால	 மக்கட் ப்	 பயன்ப வர்;	 வாழ்ைவப்	 ெபரிதாக	 எண்ணி,
வ ைமயால்	 வா ம்	 எளியவர்பால்	 இரக்கம்	 ெகாள்ளாதிரார்.	 இச்	 சிறந்த
மனிதப்	 பண்ைப	 ஊட் 	 வளர்க்கத்	 தக்க 	 கணியன்	 ங் ன்றனரின்
ெபான்ெமாழி.	 அ ,	 “சாத ம்	 வதன்ேற;	 வாழ்தல்	 இனிெதன
மகிழ்ந்தன் ம்	இலேம’	என்ப .
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இப்ெபான் ைரகைள ம்	 இவற்றின்	 பரந்த	 ெபா ைள ம்	 உள்ளத்தில்	 ஆழப்
பதித்தல்	 நன் .	 மனிதன்	தன்ைனப்	 ேபாலேவ	 பிறைர	 ேநசிக்கக்	 கற் க்ெகாள்ள
ேவண் ம்;	 அந்நிைலயில்	 அவன்	 எந்த	 நாட்ைட ம்	 தன்னாெடன் 	 மதிப்பான்.
மனிதன்	எந்த	 நாட்டவனாயி ம்	எங் ம்	ெசன் 	வாழலாம்	என் ம்	மனஅைமதி
ெபற்றி த்தல்	ேவண் ம்.	அப்ெபா தான்	அவன்	“யா ம்	ஊேர	யாவ ம்	ேகளிர்”
என் 	 மனம்	 மகிழப்	 பா வான்.	 தான்	 உயர்வ ம்	 தாழ்வ ம்	 தன்னாேலதான்
என்பைத	 உண ம்	 அறி 	 மனிதைன	 வாழ்விக் ம்.	 ேதான் வ 	 அழி ம்	 என்ற
உண்ைம	 மனித க் ச்	 யநலத்ைத	 மி தியாக	 உண்டாக்கா .	 இவ் யரிய
பண் கள்	 மனிதனிடம்	 க க்	 ெகாள் மாயின்,	 மனித	 வாழ் 	 மாண் ைடய
வாழ்வா ம்.)கணியன்	 ங் ன்றனாரின்	அரிய	பாடைலக்	கீேழ	காண்க	:

“யா ம்	ஊேர	யாவ ம்	ேகளிர்;
தீ ம்	நன் ம்	பிறர்தர	வாரா;
ேநாத ம்	தணித ம்	அவற்ேறான்ன;
சாத ம்	 வதன்ேற	வாழ்தல்
இனிெதன	மகிழ்ந்தன் ம்	இலேம;	 னிவின்
இன்ன	ெதன்ற ம்	இலேம;	மின்ெனா
வானம்	தண் ளி	தைலஇ	யானா
கல்ெபா 	திரங் 	மல்லற்	ேபர்யாற்
நீர்வழிப்	ப உம்	 ைணேபால்	ஆ யிர்
ைற	வழிப்	ப உம்	என்ப 	திறேவார்

காட்சியில்	ெதளிந்தனம்	ஆகலின்,	மாட்சியிற்
ெபரிேயாைர	வியத்த ம்	இலேம;
சிறிேயாைர	இகழ்தல்	அதனி ம்	இலேம”.
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உலகில்	மனிதன்	 ‘வாழ்வாங் 	வாழ்தல்’	 ேவண் ம்.	வாழ்வாங் 	வாழ்தல்	என்ப
யா ?	 மனிதன்	 வாழ	 மைன ம்	 மைனயா ம்	 மக்க ம்	 ெபா ம்	 ேதைவ;
மனிதன்	 வாழ்வ 	 நாடாதலின்	 அந்நாட் க்ெகா 	 மன்ன ம்	 அறந்திறம்பா
ஆட்சி ம்	 ேதைவ;	 மனிதன்	வா ம்	 மைனயில்	இன்பம்	 நிைலக்க,	 மைனயி ள்ள
அைனவ ம்	ஒன் பட்ட	உள்ளத்தினராய்	இ த்தல்	ேவண்	 ம்.	அவ்வாேற	மன்னன்
ஆட்சியிலைமந்த	மக்கள்	அைனவ ம்	ஆட்சிக் க்	கட் ப்பட் 	நடந்தால்	நாட் ல்
இன்பேம	 நில ம்.	 இவ்வா 	 மைனயி ம்	 நாட் ம்	 இன்பம்	 நிலவ	 வாழ்தேல
“வாழ்வாங் 	வாழ்தல்”	எனப்ப ம்.

மனிதன்	ஒ க்கத்ேதா 	வாழ்தல்	ேவண் ம்;	பணம்	ஈட் தல்	ேவண் ம்.	அதைனப்
பா காத்தல்	 ேவண் ம்;	 உற்றார்	 உறவின க் 	 உத தல்	 ேவண் ம்;	 இல்லற
இன்பத்ைத	 நன் 	 கர்தல்	 ேவண் ம்;	 ப ப்	 ப யாக	 உள்ளத் ற 	 ெகாண்
அ ளாளனாக	 வாழ்தல்	 ேவண் ம்;	 உலகத்ைதப்	 பைடத் க்	 காத் 	 அழிக் ம்
இைறவைனப்	பற்றிய	உணர்ச்சி	உைடயவனாக	வாழ்தல்	ேவண் ம்.
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கல்வி ம்	 ஒ க்க ேம	 மனித	 வாழ்க்ைகக் 	 இன்றியைமயாதைவ.	 இவற் ள்
ஒன் 	 இ ந் ,	 மற்ெறான் 	 இல்லாவி ம்	 மனிதன்	 ய	 வாழ்க்ைகைய
நடத் தல்	 இயலா .	 மனிதன்	 இவ்விரண்டா ம்	 உலகத்திைன	 ஆராய்ந் ,	 தன்
வாழ்க்ைகக் 	 ஏற்றவற்ைறக்	 ெகாண் ,	 ஏலாதவற்ைற	 வி த் 	 வாழ்க்ைக
இன்பத்ைத	 கர்தல்	ேவண் ம்.
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தி வள் வர்	கட ைள	அறி வ	வழிபாட் 	 ைறயில்	அறிவிக்கின்றார்.	கட ள்
ற்றறி ைடயவர்;	 வி ப் 	 ெவ ப் 	 அற்றவர்;	 இைற,	 ெசம்ெபா ள்	 என்ற

ெபயர்களால்	வழங்கப்	ப பவர்;	நிைனப்பவர்	உள்ளேம	அவ க் 	உைற ள்;	வி ப்
ெவ ப் 	அற்ற	 கட ைள	 வி ம் ேவார்க் 	 வி ப் ம்	 ெவ ப் ம்	 இல்ைல	 யா ம்;
ெசம்ெபா ைளக்	 காண்பதாகிய	 உண்ைம	 அறி 	 ேதான் ம்.	 அ ேவ	 வீட் ற்
வாயில்.
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உயிர்க்	 ெகாைல	 ேவள்விைய	 வள் வர்	 வி ம்ப	 வில்ைல;	 வி ந்ேதாம்பைலேய
ேவள்விெயன் 	 வி ப்பத் டன்	 றிக்கின்றார்.	 யாகப்	 ப ைவக்	 ெகான்
ேதவர்க் த்	 தானம்	 பண்ணி	 வி ப்பத்ைதத்	 ேத வைதவிட,	 ஒர்	 உயிைர ம்
ெகால்லா 	வி ந்ேதாம்	பேல	உண்ைம	ேவள்வியா ம்	என்ப 	இவர 	 .

மக்கள்	 அைனவ ம்	 ஓரினம்;	 மைற	 ஒ பவன்	 பார்ப்பான்,	 மண்ைண	ஆள்பவன்
மன்னன்;	 உணைவ	 உத பவன்	 உழவன்;	 ெபா ள்கைள	 விற்பவன்	 வணிகன்.
இவ்வா 	மக்க ள்	ெதாழில்	பற்றிய	பிரி கள்	உண் ;	ெதாழில்	மாறினால்	பிரி ம்
மா ம்.	அந்தணர்,	 னிவர்,	 நீத்தார்,	 றந்தார்	 எ ம்	 ெபயர்கள்	 ற்றத்	 றந்த
னிவர்கைளேய	 றிக் ம்	 என் ம்	 ைறயில்	 தி வள் வர்	 தி க் றள்கள்

விளக் கின்றன.	 ேவதம்	ஒ பவன்	 பார்ப்பான்.	அஃ 	அவன 	 பிறப் 	ஒ க்கம்.
ேவதம்	 ஓதத்	 தவ வா யின்,	 அவன்	 பார்ப்பானா	 கான்.	 அவன்	 வாணிகம்
ெசய்யின்	வாணிகன்	எனப்	ப வான்:	உ ெதாழில்	ெசய்யின்	உழவன்	எனப்ப வான்.
பிறவியால்	 சாதி	 இல்ைல	 என்பேத	 வள் வர்	 க த் .	 வள் வர்	 ைகயா ம்
ேவட் வன்,	 வாணிகன்,	 உழவன்	 தலிய	 ெபயர்கள்	 ெதாழில்	 பற்றிப்
பிறந்தனவா ம்.	‘பிறப்ெபாக் ம்	எல்லா யிர்க் ம்’	என்பேத	அவர்	 .

மக்கள்	 வி ந்தினைரப்	 ேப த ம்,	 ெதன் லத்	 தாைரப்	 ேப த ம்	 றளில்
வற் த்தப்	 பட் ள்ளன.	 ெதன் லத்தார்	 என்பவர்	 ஒவ்ெவா 	 யி ம்	 இறந்த
ன்ேனார்.	 இத்	 ெதன் லத்தாைர	 நிைனந் 	 வழிபா 	 ெசய்தல்	 அவரவர்
ம்பத்தினர்	 கடனா ம்.	 இறந்தவைர	 ஒம் தல்	 எங்ஙனம்?	 இஃ 	 அவரவர்

நம்பிக்ைகக் ம்	 அறி க் ம்	 ஆராய்ச்சிக் ம்	 ஏற்றவா 	 ேவ ப ம்.	 “மனிதன்
கிழிந்த	ஆைடகைள	 நீக்கிவிட் ப்	 திய	ஆைடகைள	 உ த் க்	ெகாள்வ 	 ேபால
உயிர்	 ப தைடந்த	 இந்த	 உடைல	 விட் 	 ேவேறார்	 உட ள்	 கின்ற ”	 என்ப
பகவத்கீைதயில்	கண்ணன்	வாக் ,	மனிதன்	கிழிந்த	ஆைடைய	நீக்கிவிட் ப்	பின்
சிறி 	 ேநரம்	 ெபா த் ப்	 திய	 ஆைடைய	 உ த் க்	 ெகாள்வதில்ைல;	 திய
ஆைடைய	 ேமலாகச்	 ற்றிக்	 ெகாண்ேட,	 தான்	 உ த்தி ள்ள	 கிழிந்த	ஆைடைய
நீக் தல்	 வழக்கம்.	 அ ேபாலேவ	 ப தைடந்த	 உடைல	 விட் 	 உயிர்	 தி ெரன்
நீங்கிவி வதில்ைல;	 திய	உடைலத்	தயாராக	ைவத் க்	ெகாண்ேட	பைழய	உடைல
விட் 	 நீங்கி	 அதற் ள்	 ைழகிற .	 அஃதாவ ,	 உயிர்	 பைழய	 உடைல	 விட்
நீங் வ ம்	 திய	உடலில்	 ைழவ ம்	ஒேர	சமயத்தில்	நிகழ்வன	என்ப 	கண்ணன்
க த் .	இேத	க த்திைன,

“உறங் வ 	ேபா ம்	சாக்கா ,	உறங்கி
விழிப்ப 	ேபா ம்	பிறப் ,”

என் ம்	 றளில்	 காணலாம்.	 உ	 றக்கத்தின்	 இ தி ம்,	 விழிப்பின்	 ெதாடக்க ம்
இைணந் 	நிகழ்வன.	எனேவ,	உடைல	விட் ப்	பிரி ம்	உயிர்	தனித்	தி ப்பதில்ைல
என்ப 	க த் .	இங்ஙனம்	 ம்	கண்ணன்	தி வாக் 	மதிக்கப்	ப வதாயின்,



பிரிந்த	உயிர்	 திய	உடம்பில்	 ந் 	வி வ 	என் 	ெகாள்ளலாம்.	அங் 	அதற்
ேவண் ய	 உண 	 தலியன	 தாயின்	 உண 	 தலியவற்றால்	 அைமகின்றன.
எனேவ,	 இறந்தவர்	 ெபயரால்	 ேராகித க் க்	 ெகா க்கப்ப வன	 எல்லாம்	 வீண்
என்ப 	 ெவளியா ம்.	 ஆகேவ,	 வள் வர்	 “ெதன் லத்தார்	 கடன்’
என்ற .” ேராகித க் 	 வழங் தல்’	 என்பதாக	 இ த்தல்	 இயலா .	 ஒ

ம்பத்தில்	இறந்த	 ன்ேனர்கைள	அவர்	பின்ேனார்	நிைனந் 	வழிபட் 	 “அவர்
மரபினர்”	 என் ம்	 ெபயைர	 உலகில்	 நிைலநி த்தி	 வாழ்தைலேய	 வள் வர்
றித்தனர்	 என் 	 றல்	 ெபா த்தமா ம்.	 “அன்ைன ம்	 பிதா ம்	 ன்னறி

ெதய்வம்”	 என்ற	 ெபான்	 ெமாழிப்ப 	 இறந்த	 தாய்	 தந்ைதயைரத்	 ெதய்வமாக
வழிபட் ,	அவர்	நிைனைவப்	பா காத்தல்	அவர்தம்	மக்க க் 	அைமந்த	நற்பண்
தாேன!

இவ்வா 	 இறந்தார்	 வழிபா ம்,	 இைறவழிபா ம்,	 வி ந்தினைரப்	 ேபாற் த ம்,
ற்றத்தினைரப்	 பா காத்த ம்,	 தன்	 ம்பத்ைதப்	 பா காத்த ம்,	 என் ம்

ஐம்ெப ங்	கடைமக ம்	இல்வாழ்வான்	ேமற்	ெகாள்ளத்	தக்கன	என்பேத,

“ெதன் லத்தார்	ெதய்வம்	வி ந்ெதாக்கல்	தாெனன்றாங்
ைகம் லத்தா	ேறாம்பல்	தைல”

என் ம்	 றளின்	திரண்ட	க த்தா ம்.
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இங்கிலாந்தில்	 சிறந்த	 அயல்	 நாட் 	 வணிகெரா வர்	 இ ந்தார்.	 ஒ 	 ைற
அவ ைடய	 கப்பல்கள்	 இங்கிலாந்திலி ந் 	 அெமரிக்காவிற் ப்	 ெபா ள்கைள
ஏற்றிச்	 ெசன்றன.	 அவற் ள்	 இரண் 	 கப்பல்கள்	 எக்காரணத்தாேலா	 கடலில்
ழ்கிவிட்டன.	 இச்ெசய்திைய	 அறிந்த ம்	 அவ க் 	 ெந க்கமான

நண்பெரா வர்	 அவரிடம்	 ெசன்றார்.	 வணிகர்	 தம 	 நஷ்டத்ைதப்	 பற்றிப்
ேபசேவயில்ைல.	ெசன்ற	நண்பர்	தாமாகேவ	அ பற்றிப்	ேபசினார்.	 உடேன	வணிகர்
நைகத் ,	 “இந்த	 நட்டம்	 சாதாரண	 விஷயம்.	 இ பற்றிக்	 கவைலப்	 பட்டால்
உலகத்தில்	 வாழ மா?	 இலாப ம்	 நட்ட ம்	 பக ம்	 இர ம்	 ேபால	 மாறிமாறி
வ வன.	 ஆதலால்,	 நட்டத்திற் 	 அஞ் பவன்	 வாழ	 யா .	 இந்த	 நட்டத்ைத
விைரவில்	 ஈ 	 ெசய் 	 விடலாம்.	 நான்	 இதைன	 மிகச்	 சாதாரண	 விஷயமாகக்
க கிேறன்.”	என் 	 றி ர்.	இந்த	நிகழ்ச்சிைய	நிைனவில்	ைவத் ,

“இ க்கண்	வ ங்கால்	ந க,	அதைன
அ த் ர்வ	தஃெதாப்பதில்,”

என் ம்	 றளின்	ெபா ைள	எண்ணிப்	பா ங்கள்.	ெபா ள்	எளிதில்	 லப்ப ம்.
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நாம்	 தைலமயிைர	 மிக்க	 கவைலேயா 	 பா காக்கின்ேறாம்.	அதற் 	 எண்ெணய்
வதி ம்,	 அதைன	 ஒ ங்காகச்	 சீ வதி ம்	 ெபா ைதச்	 ெசலவழிக்கிேறாம்.

இவ்வா 	 நம்மால்	 வி ம்பி	 வளர்க்கப்ப ம்	 தைலமயிரில்	 ஒன் 	 தைலயிலி ந்
வி ந் 	 வி மாயின்,	 நாம்	அதற்காகத்	 க்கம்	 ெகாண்டா வதில்ைல.	 வி ந்த
மயிைர	வி ந்த	அக்கணேம	மறந் 	வி கின்ேறாம்.

நம 	 ெத வில்	 கல்வி	 ேகள்விகளால்	 சிறந்த	 ெபரிேயார்	 இ க்கின்றார்.	 நாம்
அவைரக்	 கா ம்	 ெபா ெதல்லாம்	 மகிழ்ச்சிேயா 	 ைக	 வித்
வணங் கின்ேறாம்.	 இவ்வா 	 நம்மால்	 மதிக்கப்	 பட் வ ம்	 அவர்	 ஒ நாள்
சி மதியால்	ெநறி	தவறிவி கிறார்.	இதைன	உணர்ந்த	நமக் 	அவர்	மீ 	ெவ ப்
உண்டாகிற .	 அவரிடம்	 ெகாண் ந்த	 அன் ம்	 மதிப் ம்	 நம்ைமவிட்
நீங்கிவி கின்றன.	அவைர	ஒ ெபா ளாக	நாம்	மதிப்பதில்ைல.

தைலயில்	 இ ந்த	 வைரயில்	 தைலமயிர்	 சிறப் ப்	 ெபற்றி ந்த ;	 தைலயிலி ந்
நீங்கிய	 பிற 	 சிறப்ைப	 இழந்த .	 அ 	 ேபாலேவ	 ஒ க்க	 ெநறியில்	 இ ந்த
வைரயில்	 ெபரியவர்	 மதிப் ப்	 ெபற்றார்;	 ஒ க்க	 ெநறியிலி ந் 	 தவறிய டன்
தமக் ரிய	 மதிப்ைப	 இழந்தார்.	 ங்கக்	 றின்,	 அப்ெபரியவர்	 தைலயிலி ந்
உதிர்ந்த	மயி க் ச்	சமமானர்.

“தைலயி	னிழிந்த	மயிரைனயர்	மாந்தர்
நிைலயி	னிழந்தக்	கைட”

என் ம்	 றளின்	விளக்கந்தான்	இ .	இவ்வா 	 உயிரி ம்	 சிறந்த	ஒ க்கத்ைத
வற் த் ம்	 றள்கள்	 பல.	 வாழ்க்ைகக் 	 இன்றியையாத	 இத்தைகய	 உயரிய
க த் க்கைளப்	பின்பற்றி	நடத்தல்	அறி பைடத்த	மக்கள்	கடைமயா ம்	என்பதில்
ஐய ண்ேடா?
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ெமய்,	வாய்,	கண்,	 க் 	ெசவி	என் ம்	ஐம் லன்களால்	 கரப்ப ம்	ஊ ,	 ைவ,
ஒளி,	ஓைச	நாற்றம்	என் ம்	ஐந் 	 லன்கைள ம்	ெவன்றவன்	‘ஐந் 	அவித்தான்’
என் 	ெசால்லப்ப வான்.	அவன 	ஆற்றல்	மிகப்ெபரிய .	ஐந்தவித்த	ெபரிேயான்
உலகில்	ேதான் வா யின்,	இந்திரன்	அரியண்மீ 	இடப்	பட் ள்ள	பாண் கப்பளம்
அைச ம்.	 உடேன	 இந்திரன்	 உண்ைம	 ணர்ந் 	 எ ந் 	 நிற்பான்,	 தன்ைனச்
ழ ள்ள	ேதவர்க க் 	உண்ைமையக்	 வான்.	பிற 	ஐந்தவித்தானிடம்	வந்

அவ க் 	ேவண் ய	உதவிகைளச்	ெசய்வான்.	இச்ெசய்தி	மணிேமகைல	என் ம்
காவியத்தில்	 றப்பட் ள்ள .	 சாதாரண	 மனிதன்,	 ஐந்தவித்த	 ெப ைமயால்
ேதேவந்திர ம்	 மதித் 	 உதவி	 ெசய் ம்	 நிைலைய	 அைடவான்	 என்பேத	 இதன்



ெபா ள்.	 அஃதாவ ,	 ஐந்தவித்தான்	 ஆற்றல்	 ேதேவந்திரைன ம்	 மதிக்கச்
ெசய்கிற 	என்ப .	இக்க த்திைனேய,

“ஐந்தவித்தான்	ஆற்றல	அகல்வி ம் ளார்ேகாமான்
இந்திரேன	சா ங்	களி.”

என் ம்	 றள்	 கின்ற 	 என்னலாம்.	 இக்க த் ப்	 ெபளத்த	 ல்களி ம்,
சமண	 ல்களி ம்	 றப்ப வ .	 ஆயி ம்,	 தி க் ற க் 	 உைர	 வ த்த
பரிேமலழகர்	 ெகளதமைன	 “ஐந்தவித்தான்’	 என் 	 றி,	 அகலிைக-இந்திரன்
கைதைய	 இக் ற க் த்	 ெதாடர் 	 ப த் கிறர்	 அகலிைகேயா 	 வாழ்ந்த
ெகளதமன்	ஐந்தவித்தானாதல்	எப்ப ?

“கண் ேகட் ண் யிர்த்	 ற்றறி ம்	ஜம் ல ம்
ஒண்ேடா 	கண்ேண	உள,”

என்ப 	 தி க் றள்.	 இங்ஙனம்	 ஐம் ல	 நாட்ட	 ைடய	 இல்லாேளா 	 வா ம்
ெகளதமன்,	 ஐந்த	 வித்தான்	 என் 	 தல்	 ெபா ந்தா .	 எனேவ,	 அகலிைக
கைத ம்	இக் ற க ப்	ெபா த்தமாகா .
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தி க் றள்	 க த் க்கள்	 எல்லா	 சமயங்கட் ம்	 ெபா வானைவ;	 எனி ம்,
ெபளத்த-சமண	 சமயக்	 க த் க்க ம்	 இடம்	 ெபற் ள்ளன	 என்பைத	 உைர
காண்பவர்	 மறந் 	 விடலாகா .	 பரிேமலழகர்	 தம்	 சமயக்	 க த் க்கைள ம்,
வடெமாழி	 ல்கைள ம்,	 தம்	 காலத் 	 இ ந்த	 சாதிக்	 கட் ப்பா கைள ம்
நிைனவிற்	 ெகாண்ேட,	 பல	 இடங்களில்	 தவ 	 ெசய்கின்றார்	 என்பைத	 அறிஞர்
அறிவர்.	 அத்தைகய	 இடங்கைள	 நன் 	 ஆராய்ந் 	 பயன்ெப தேல	 தி க் றள்
ப ப்பவர 	கடைமயா ம.
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இற்ைறக் 	1700	ஆண் க க் ன்	ம ைரத்	தமிழ்ச்	சங்கத்தில்	தமிழ்ப்	 லவர்
பலர்	 இ ந் 	 தமிழாராய்ந்தனர்.	 அக்காலத்தில்	 ெசய்யப்பட்ட	 ல்கள்	 ‘சங்க
ல்கள்’	 என் ம்,	அக்காலம்	 ‘சங்க	 காலம்’	 என் ம்	 ெபயர்	 ெபற்றன.	அக்காலப்

லவர்கள்	ேபரரசைர ம்	சிற்றரசைர ம்	நா ச்	ெசன் 	தனிப்	பாடல்கள்	பா ப்	பரி
ெபற்றனர்.	 அப்பாடல்கள்	 “அகப்	 பாடல்கள்’	 என் ம்,	 ‘ றப்பாடல்கள்’	 என் ம்
இ வைகயாகப்	 பிரிக்கப்	 பட் ள்ளன.	 ஒ வ ம்	 ஒ த்தி ம்	 காதல்	 ெகாண்
வா ம்	வாழ்க்ைக	பற்றிய	பாக்கள்”அகப்	பாக்கள்"	எனப்ப ம்.	அறம்,	ெபா ள்,	வீ
பற்றிய	பாக்கள்	“ றப்பாக்கள்’	எனப்	ப ம்.

அகப்பாக்கள்	 அகநா ,	 நற்றிைண,	 ந்	 ெதாைக,	 ஐங் ,
கலித்ெதாைக	 என	 ஐந் 	 ல்களாகத்	 ெதா க்கப்	 ெபற்றன.	 றப்பாக்கள்	 ற
நா ,	 பதிற் ப்	 பத் ,	 பரிபாடல்	 என் 	 ன் 	 ல்களாகத்	 ெதா க்கப்
ெபற்றன.
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பண்ைடக்	 காலத்தில்	 ஒ வ ம்	 ஒ த்தி ம்	 தாேம	 எதிர்பட் க்	 காதல்ெகாண்
மணந் 	ெகாள் ம்	வழக்கம்	தமிழகத்தில்	இ ந்த .	அம்மணம்	 ‘கள ’,	 ‘கற் ’
என் 	இ வைகப்ப ம்.	ெபற்ேற ம்	 பிற ம்	அறியாமல்	காதலர்	வாழ்கின்ற	 நிைல
‘கள ’	எனப்ப ம்.	ெபற்ேறர்	அறிய	மணந் 	வா ம்	வாழ்க்ைக	 ‘கற் ’	எனப்ப ம்.
கள 	மணம்	 றிஞ்சித்	திைண	என் ம்,	கணவன்	மைனவிைய	வீட் ல்	விட் 	ஒ
காரணமாகப்	 பிரிதல்	 பாலத்திைண	 என் ம்,	 அப்பிரிவில்	 மைனவி	 ஆ தல்
ெபற்றி த்தல்	 ல்ைல	என் ம்,	மைனவி	கணவேனா 	கற் 	மணத்தில்	வாழ்தல்
ம தம்	 என் ம்,	 கணவன்	 ஒ 	 காரணமாகப்	 பிரிந் 	 ெசன்ற	 ெபா 	 மைனவி
இரங் தல்	 ெநய்தல்	 என் ம்	 ெபயர்	 ெப ம்.	 இந்த	 ஐவைக	 ஒ க்கங்கைள ம்
பற்றிய	பாடல்கேள	அகப்	பாடல்கள்	என் 	ெபயர்	ெப ம்.

அகநா 	கணவன்	தன்	இல்லற	வாழ்க்ைகயில்	கற்பதற்	காக ம்,	வாணிகத்திற்
காக ம்	 ேவ 	 அ வல்	 காரணமாக ம்	 மைனவிைய	 விட் ப்	 பிரிதல்	 உண் .
அங்ஙனம்	அவன்	 பிரிந் 	 ெசன் 	 மீண்ட ம்,	 தான்	 ெசன்ற	ஊர்களில்	அல்ல
நா களில்	 தான்	 கண்ட	 சிறந்த	 காட்சிகைள ம்	 நிகழ்ச்சிகைள ம்,	 தான்	 ேகட்ட
சிறந்த	 நிகழ்ச்சிகைள ம்	 தன்	 இல்லத்தாரிடம்	 வ 	 வழக்கம்.	 இங்ஙனம்
றப்ெபற்ற	 ெசய்திகளில்	 பல	 நாட் 	 வரலாற் ச்	 ெசய்திகள்	 அடங் ம்;	 பல



ஊர்களின்	இயற்ைகச்	சிறப் ம்	ெபா ளாதாரப்	ெபாலி ம்	பிற ம்	அடங்கியி க் ம்.
அவன்	 இல்லாத	 ெபா 	 அவன்	 மைனவி ம்	 ேதாழி ம்	 அைவ	 பற்றிப்
ேப வ ண் .
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சந்திர ப்த	 ெமளரியன்	 அரசன்	 ஆவதற் 	 ன் 	 பாடலிையத்	 தைலநகராகக்
ெகாண்ட	மகத	நாட்ைட	ஆண் 	வந்தவர்	நந்தர்	என்பவர்.	மகா	பத்ம	நந்தன்	தன்
எட் ப்	 பிள்ைளகேளா ம்	 மகத	 நாட்ைட	 ஆண் 	 வந்தான்.	 அதனால்	 இவர்கள்
“நவநந்தர்கள்”	என	அைழக்கப்	 பட்டனர்.	இந்	நந்தர்	ெசல்வச்	சிறப் 	வாய்ந்தவர்.
இந்த	 உண்ைமைய	 ‘நந்தர 	 ெசல்வம்	 ெப தற் 	 வாய்ப் 	 இ ந்தா ம்	 என்
தைலவர்	அதற்காக	அங் த்	தங்காமல்	 றித்த	காலத்தில்	இங் 	வந் 	வி வார்,’
என் 	ஒ 	தமிழ்ப்	ெபண்மணி	தன்	ேதாழியிடம்	 கிறாள்:	“நந்தன்	ெவ க்ைகப்
ெபறி ம்	தங்கலர்	வாழி	ேதாழி”

நந்தர்	 ெசல்வம்	 ெபற்றவர்	 என்ற	 ெசய்திையத்	 தமிழ்ப்	 ெபண்	 அறிந்தி ந்தாள்
என்ப 	இதனால்	ெதரிகிறதன்ேறா?
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நந்தர்கள்	 பாடலிைய	 ஆண்டெபா 	 அெலக்	 சாந்தர்	 என்ற	 கிேரக்க	 மன்னன்
இந்தியாவின்	 மீ 	 பைடெய த்தான்,	 பஞ்சாப்	 மாகாணத்தில்	 ேசாத்தம டன்
ேபாரிட் 	ெவன்றான்.	அவன்	கங்ைகச்	சமெவளியின்	 மீ 	பைடெய ப்பான்	என்ற
ெசய்திையக்	 ேகட்ட	 நவநந்தர்	 அச்சம்	 ெகாண்டனன்.	 உடேன	 பாடலி	 நகரத்தில்
ஒன் 	 	ஆேலாசித்தனர்.	அெலக்சாந்தர்	மகத	 நாட் ன்	 மீ 	 பைடெய ப்பின்,
தம 	 ெசல்வம்	 அவனிடம்	 அகப்படாமல்	 இ க்க	 ேவண் ம்	 என்ற	 க்
வந்தனர்;	அதைன	 எவ்வா 	 மைறத் 	ைவக்கக்	 ம்	 என் 	ஆேலாசித்தனர்;
நீண்ட	ேயாசைனக் ப்	பின் 	ஒ 	 க் 	வந்தனர்.
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நந்தர்கள்	 தங்கள்	 ெசல்வத்ைதக்	 கங்ைக	 யாற்றின்	அ யில்	 ைதத் 	 ைவப்ப
என் 	 	 ெசய்தனர்.	 ஆற்றின்	 ந வில்	 நீேராட்டத்ைத	 இ 	 பிரி களாகப்
பிரித்தனர்.	இரண் 	பிரி க க் 	இைடேய	இ ந்த	மணற்பரப்பின்	கீழ்	உ தியான
நிலவைறையக்	 கட் னர்;	 கற் வர்களில்	 ஈய்த்ைத	 உ க்கி	வார்த்தனர்.	இங்ஙனம்
உ தியாக	அைமக்கப்	 ெபற்ற	அந்த	 நிலவைறயில்	 ஐந் 	அைறகைளக்	 ெகாண்ட
ெபட் ைய	ைவத்தனர்;	அப்	ெபட் யில்	ெபான்ைன ம்	மணிைய ம்	நைககைள ம்
வித் 	 நிரப்பினர்;	 நிலவைறைய	 	 அம்	 யின்	 மீ 	 ஈயத்ைத	 உ க்கி

வார்த்தனர்.	பின் 	 ன்	ேபாலேவ	நீேராட்டத்ைத	ஒ ங்காகச்	ெசல்ல	வி த்தனர்.



இச்	 ெசய்தி	 சந்திர ப்தன்	 வரலா 	 என் ம்	 ெத ங் 	 லில்	 றிக்கப்
பட் ள்ள .	இச்	ெசய்திைய	ஒ 	தமிழ்ப்	ெபண்	அறிந்தி ந்தாள்;	அவள்,	 “மிக்க
கழ்	வாய்ந்த	நந்தர்கள்	பாடலி ரத்தில்	 க்	கங்ைக	யாற்றின்	அ யில்	 ைதத்
ைவத்த	 ெசல்வம்,	 நம்	 தைலவர்	 றித்த	 காலத்தில்	 வராைமக் க்	 காரணமாக
இ க் ேமா?”	என் 	ஐயப்பட்டாள்.	இச்	ெசய்திைய	அக	நா ற் ப்	பாடெலான்
அறிவிக்கின்ற :

“பல்	 கழ்	நிைறந்த	ெவல்ேபார்	நந்தர்	 சீர்	மி 	 பாடலிக்	 ழீஇக்	கங்ைக	 நீர் தல்
கரந்த	நிதியம்	ெகால்ேலா?”

இத்தைகய	 பல	அரிய	ெசய்திகள்	அக்காலத்	தமிழ்ப்	ெபண்கள்	அறிந்தி ந்தனர்
என்பைத	அக	நா 	அறிவிக்கின்ற .
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இக்காலத்	 தமிழர்	 தி மணத்தில்	 ேராகிதன்	 இடம்	 ெப கிறான்;	 எரி
ஒம்பப்ப கிற ;	 மணமக்கள்	 தீவலம்	 வ கின்றனர்;	 அம்மி	 மிதிக்கப்ப கிற ;
அ ந்ததி	காட்டப்	 ப கிற ;	மணமகன்	காசி	யாத்திைர	 ேபாகிறான்,	 ேராகிதன்
தமிழர்	 தி மணத்தில்	 தமிழர்க் ப்	 ரியாத	 ேவற் 	 ெமாழியில்	 மந்திரங்கைளச்
ெசால்கிறான்.	 இைவ	 எல்லாம்	 அகநா 	 ேபான்ற	 பழந்	 தமிழ்	 ல்களில்
றப்பட் க்கின்றனவா?	இைவ	தமிழ க் ரிய	தி மணச்	சடங் களா?
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அகநா 	 என் ம்	 ெதாைக	 லில்	 இரண் 	 பாக்களில்	 இரண் 	 தி மண
நிகழ்ச்சிகள்	 றப்பட் ள்ளன.	 அவற் ள்	 ெசய் ள்	 86	 றிக் ம்	 தி மணச்
சடங் கைள	இங் க்	காண்ேபாம்:

தி மண	 வீட் 	 ற்றத்தில்	 வரிைசயாகக்	 கால்கைள	 நி த்திப்	 பந்தல்	 ேபாடப்
பட் ந்த ,	மணவைறயில்	மாைலகள்	ெதாங்கவிடப்	பட் ந்தன;	விளக் 	ஏற்றப்
பட் 	 இ ந்த ;	 ஒ பால்	 உ த்தம்	 ப ப் டன்	 ட் ச்	 சைமத்த	 ெபாங்கேலா
மணவி ந் 	 நைடெபற் க்	 ெகாண் ந்த .	 சந்திர ம்	 உேராகணி ம்	 ய
வி யற்	 காைலயில்	 திய	 மங்கல	 மகளிர்	 மணப்	 ெபண்ைண	 நீராட் தற் ரிய
நீைரக்	 டங்களில்	 ெகாண் 	 வந் 	 தந்தனர்.	 மக்கைளப்	 ெபற்ற	 வாழ்வரசிகள்
நால்வர்	 அக் டங்கைள	 வாங்கி,	 “கற் 	 ெநறியினின்	 ம்	 வ வாமல்	 பல	 நல்ல
ேப கைள ம்	தந் 	கணவைன	வி ம்பிப்	ேப ம்	வி ப்பத்ைத ைடைய	ஆ க”
என் 	 வாழ்த்திக்	 ெகாண்ேட	 மணமகைள	 நீராட் னர்.	 அந்நீரில்	 மலர்க ம்,
ெநல்மணிக ம்	இடப்பட் ந்தன.	இங்ஙனம்	 நீராட்டப்	ெபற்ற	மணமகள்	 த்தாைட
யணிந் 	மணப்	 பந்தலில்	அமர்ந்தாள்.	 பின் 	 ற்றத்தார்	விைரந் 	வந் ,	 “ெபரிய
மைனக்கிழத்தி	ஆவாய்,’	என் 	வாழ்த்தினர்.

அன் 	இர 	மணமக்கள்	ஒன் 	 னர்.

“உ ந் தைலப்	ெபய்த	ெகா ங்களி	மிதைவ
ெப ஞ்ேசாற்	றமைல	சிற்ப	நிைரகால்
தண்ெப ம்	பந்தர்த்	த மணல்	ெஞமிரி



மைனவிளக்	 த் 	மாைல	ெதாடரிக்
கைனயி ள்	அகன்ற	கவின்ெப 	காைலக்
ேகாள்கால்	நீங்கிய	ெகா ெவண்	 ங்கள்
ேக ல்	வி ப் கழ்	நாடைல	வந்ெதன
உச்சிக்	 டத்தர்	 த்தகல்	மண்ைடயர்
ெபா ெசய்	கம்பைல	 ெசம்	ெபண் ர்
ன்ன ம்	பின்ன ம்	 ைற ைற	தரத்தரப்
தல்வற்	பயந்த	திதைலயவ்	வயிற்
வாலிைழ	மகளிர்	நால்வர்	 க்
’கற்பினின்	வழாஅ	கற்பல	உதவிப்
ெபற்ேறாற்	ெபட் ம்	பிைணைய	யாெக’ன
நீெரா 	ெசாரிந்த	ஈரிதழ்	அலரி
பல்லி ங்	க ப்பின்	ெநல்ெலா 	தயங்க,
வ ைவ	நன்மணம்	கழிந்த	பின்ைறக்
கல்ெலன்	 ம்ைமயர்	ெஞேரெரனப்	 தந்
”ேபரிற்	கிழத்தி	யாெகனத்	தமர்தர
ஓரிற்	 ய	உடன் ணர்	கங் ல்."
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தி மண	 நாளன் 	 இைறச்சி டன்	 ட் 	 ஆக்கிய	 ெநய்மி ந்த	 ெவண்	 ேசா
மணத்திற் 	 வந்த	 அைனவ க் ம்	 பைடக்கப்பட்ட .	 பின் 	 சந்திர ம்
உேராகணி ம்	 ய	நல்ல	ேநரத்தில்	மணவைறயில்	கட ள்	வழிபா 	நைடெபற்ற .
ரசம்	 தலிய	வாத்தியங்கள்	ஒலித்தன.	 ன்	ெசான்ன	 ைறப்ப 	மணமகள்	மன

நீராட்டப்	பட்டாள்.	மணமகள்	 ய	 உைடயிற்	ெபாலிந்தாள்.	அப்ெபா 	 ற்றத்தார்
அவைள	வாழ்த்தி	மணமக க் க்	ெகா த்தனர்.

“ைமப்பறப்	 க்கின்	ெகய்க்கணி	ெவண்ேசா
வைரயா	வண்ைமெயா 	 ைரேயார்ப்	ேபணிப்
ள் ப் ணர்ந்	தினிய	வாகத்	ெதள்ெளாளி
அங்கண்	இ வி ம் 	விளங்கத்	திங்கட்
சகட	மண் ய	 க ர்	 ட்டத் க்
க நகர்	 ைனந் 	கட ட்	ேபணிப்
ப மண	 ழெவா 	ப உப்பைண	யிமிழ
வ ைவ	மண்ணிய	மகளிர்	வி ப் ற் ப்
க்க 	மிைமயார்	ேநாக் 	மைறய,

ெமன் 	வாைகப்	 ன் றக்	கவட் ைல
பழங்கன் 	கறித்த	பயம்பமல்	அ ைகத்
தழங் ரல்	வானின்	றைலப்ெபயற்	கீன்ற



மண் மணி	யன்ன	மாயிதழ்ப்	பாைவத்
தண்ண 	 ைகெயா 	ெவண் ல்	 ட் த்

ைடப்	ேபாலிந் 	ேமவரத்	 வன்றி
மைழபட்	டன்ன	மணன்மலி	பந்தர்
இைழயணி	சிறப்பிற்	ெபயர்வியர்ப்	பாற்றித்
தமர்நமகி	கீத்த	தைலநா	ளிரவின்….”

இவ்வி வைகத்	 தி மணங்களி ம்	 இக்காலத்	 தி மணச்	 சடங் கள்	 இடம்
ெப ைமையக்	 காண்க.	 மணமகைள	 வாழ்வரசியர்	 வாழ்த்தி	 மண	 நீராட் த ம்
ற்றத்தார்	 ெபண்ைணக்	 கணவேனா 	 ேசர்ப்பித்த ேம	 சிறந்த	 சடங் களாகக்

க தப்பட்டன	என்ப 	ெதளி .	‘கற் 	ெநறியினின் ம்	வ வாமல்	கணவன்	உள்ளங்
கவர்ந்த	காரிைக	ஆ வார்,’	என் 	வாழ்வரசியரால்	கற்பிக்கப்பட்டதால்,	மணமகள்
கற் ைடயவள்	 ஆயி ள்.	 அங்ஙனம்	 கற்பிக்கப்	 பட்டப 	 நடந்தவள்	 “கற் ைட
மைனவி”	எனப்பட்டாள்.

தி மணத்திற் 	 இன்றியைமயாத ,	 பலரறிய	 இ திறத் ப்	 ெபற்ேறா ம்
மணமக்கைள	 ஒன் 	 ப த்தேல	 ஆ ம்.	 இன்னவர்	 மகள்	 இன்னவர்	 மகைன
மணந் 	 ெகாண்டாள்	 என்பைத	 அறியச்	 ெசய்வேத	 தி மணத்தின்	 சிறப்
நிகழ்ச்சியா ம்.

இவவிரண் 	தி மண	 ைறகைள ம்	ப த் த்	ெதளிந்த	வரலாற் ப்	ேபராசிரியர்
தி .	பி.	 .	சீநிவாச	அய்யங்கார்	அவர்கள்,	“இவ்வி 	தி மண	 ைறகளி ம்	எரி
வளர்த்தல்	 இல்ல;	 தீவலம்	 வ தல்	 இல்ல.	 தட்சிைணப்ெபறப்	 ேராகிதன்	 இல்ல.
இைவ	 ற் ம்	தமிழர்க்ேக	உரியைவ,’	என் 	 றியி த்தல்	கவனிக்கத்தக்க .
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சங்க	 காலப்	 லவர்கள்	 சிறந்த	 கல்விமான்கள்;	 அேத	 சமயத்தில்	 வ ைமயால்
வாட்ட ற்றவர்கள்;	 ஆயி ம்	 வணங்கா	 யினர்;	 தவ 	 ெசய்பவன்
அரசனாயி ம்	வலிந் 	ெசன் 	கண் க் ம்	இயல் ைடயவர்;	பிறர்	 யர்	கானாப்
ெபற்றியினர்;	 தாேம	 ெசன் 	 அத் யர்கைள ம்	 மனப்பண் 	 நிைறந்தவர்.
அரசரி வர்	 ேபார்	 ெசய் ங்கால்	அவரிடம்	 ெசன் 	 இ 	 நா க க் ம்	 ஏற்ப ம்
இன்னல்கைள	 எ த் ைரத் ப்	 ேபார்	 நி த்தம்	 ெசய் ம்	 கழ்மிக்க	 மனவலி
பைடத்தவர்.	 இங்ஙனம்	 தமக்ெகன	 வாழா 	 பிறர்க்ெகன	 வாழ்ந்த	 சங்க	 காலப்
லவர்களில்	தைல	சிறந்த	ெபரியார்	ேகா ர்	கீழார்	என்பவர்.

����������-������������-�����

ேசாழப்	 ெப வீரனன	 காரிகால்	 வளவ க் ப்	 பின் 	 அர 	 கட் ல்	 ஏறிய
நலங்கிள்ளிக் ம்	ெந ங்கிள்ளி	என் ம்	அவன்	பங்காளிக் ம்	ேசாழ	நாட் ல்	ேபார்
ண்ட .	இ 	திறத்தா ம்	தத்தம்	பைடகைள	 க்கிப்	ேபாரிட்டனர்.	உைற ைர

ஆண் வந்த	 ெந ங்கிள்ளி	 நலங்கிள்ளிக் த்	 ேதாற் க்	 ேகாட்ைட ள்	 ஒளிந்
ெகாண்டான்.	 நலங்கிள்ளி	 அவைன	 விடாமற்	 ெசன் 	 உைற ர்க்	 ேகாட்ைடைய
ற் ைக	யிட்டான்.	 ற் ைக	 பன்னாள்	 நீ த்த .	 ேகாட்ைட ள்	இ ந்த	மக்கள்

ெவளியிலி ந் 	 ெபா ள்கள்	 வாராைமயால்	 ன் ற்றனர்;	 வழக்கம்ேபால்
ேகாட்ைடக் 	 ெவளிேய	 வந் ேபா ம்	 வாய்ப்பிழந் 	 வ ந்தினர்.	 ேகாட்ைடக்
ெவளியிலி ந்த	 மக்க ம்	 நலங்கிள்ளி	 பைடயினரால்	 ன் ற்றனர்;	 தம்
உரிைமேயா 	பல	இடங்களில்	நடமாட	இயலாமல்	வ ந்தினர்.
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இச்ெசய்தி	 ேகா ர்	 கிழா க் 	 எட் ய .	 அ ள்	 உளம்	 ெகாண்ட	 அப் லவர்
ேபார்க்களத்த கில்	 விைரந் 	 வந்தார்	 -	 ேபாரினால்	 இ திறத் 	 மக்க ம்,
மாக்க ம்	 ப ம்	 ன்பங்கைளக்	 கண் 	அவர்	 மனம்	 ெநகிழ்ந்த 	 தமிழ்	 நாட்
ேவந்தர்க ம்	 தம்	 ேவந்த	 ெரன் ம்	 ஒ 	 யில்	 பிறந்தவர்கேள.

அவ்வாறி ந் ம்	 அம்	 வ ம்	 தம் ள்	 இ ந்த	 மா பாட்டால்	 பல	 ேபார்கள்
நிகழ்த்தி	 நாட்ைட	 அவல	 நிைலக் ள்ளாக்கிக்	 ெகாண் ந்த	 ெசயல்	 ன்னேர
லவர்	ெநஞ்ைச	வ த்திய .	இங் 	நைடெப கின்ற	ேபாேரா	ஒேர	ேசாழர்	 யில்
ேதான்றிய	இ 	மன்னரால்	நைட	ெப வதன்ேறா?	பைகவர்	இ வர்	ேபார்	ெசய்வ
இயல் .	ஒ 	 ப்பிறந்ேதார்	இவ்வா 	 ேபாரிட் 	 நாட்ைட ம்,	 நாட் 	மக்கைள ம்



அழிக் ம்	ெசயல்	கண் 	ஒ றம்	வியப் ம்	ஒ றம்	இரக்க ம்,	ஒ றம்	இகழ் ம்
லவர்	ெநஞ்சில்	எ ந்தன.
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லவர்,	 ேபாரி ம்	 மன்னரி வரின்	 இைடயி ம்	 ெசன் 	 நின்றார்.	 ேசாழ	 நாட் ப்
ெப ேவந்தர்கேள!	நி த் ங்கங்	ேபாரிைன.	உங்கள்	 ன்ேனாரில்	 தலானவர்கள்
தமிழ்	 நாட் க் ம்	 அப்பா ள்ள	 பிறநா கைள	 ெவன் 	 வாைக	 ப்	 கழ்
ெபற்றார்கள்.	 உங்கள்	 ன்ேனாரில்	 பின்ேனார்	 சிலர்	 பிற	 நா கைள	 ெவல் ம்
ஆற்றலின்றிச்	 ேசர	 பாண் யைரயாவ 	 ெவன் 	 விளங்கினர்.	 நீங்கேளா
அத் ைண ம்	 ஆற்றலின்றி	 உங்க ள்ேளேய	 ேபாரிட் 	 ெவற்றிகாண	 விைழந்தீர்
ேபா ம்,	 மிக	 நன் 	 உங்கள்	 ெசயல்!	 உங்க டன்	 எதிர்	 நின் 	 ெபா பவன்
பைனமாைல	 யணிந்தி க்க	 வில்ைலேய;	 பைன	 மாைலயணிந்த	 ேசர டன்	 ேபார்
உடற்றி	 ெவன்றி	 ெயய் வீராயின்	 அச்ெசயல்	 பாராட் தற் ரிய	 தா ேம;	 அல்ல
ேவப்பந்	தாைரயணிந்த	பாண் ய க ம்	ேதாற்ற	வில்ைலேய;	எதிர்த் 	நின்ற	இ
வீர ம்	ஆத்தி	 மாைலைய	 யல்லவா	அணிந்தி க்கிறீர்கள்.	 ஒேர	 ேசாழர்	 யில்
ேதான்றியவர்களல்லவா	 நீங்கள்?அயல்	நாட் 	மன்னைர	ெவன்றி	ெகாண் ரில்ைல;
அன்றி	உள்நாட் ச்	ேசர	பாண் ய ட ம்	ேபார்	ெசய் 	ெவற்றி	எய்த	நிைனந்திலீர்.
ஒ 	நாட் 	மன்னராகிய	உங்க ள்ேளேய	ேபாரிட	உ திெகாண் ர்	ேபா ம்	உங்களில்
ஒ வர்	எப்ப ம்	ேதாற்ப 	உ தி;	இ வ ம்	ெவன்றிெயய் தல்	எங் ம்	காணாத
ெசயல்.	 உங்களில்	 யார்	 ேதாற்பி ம்	 ேசாழர்	 	 ேதாற்ேறாழிந்த 	 என்றல்லவா
உலகம்	பழிக் ம்?	நீங்கள்	பிறந்த	 க் ப்	 கழ்	ேதடாெதாழியி ம்	பழிையயாவ
ேதடா	 தி த்தல்	 டாதா?	 இச்	 ெசயல்	 ம்	 ேசாழர்	 க்ேக	 ெப ம்	 பழி
விைளப்பதன்ேறா;	 தம்	 ையத்	 தாேம	அழித் ,	 தம்	 க் த்	 தாேம	 பழிேத ,
மகிழ	 நிைனக் ம்	 உங்கள்	 இ வர்	 ெசய ம்	 மிகமிக	 நன் !	 நீங்கள்	 ெசய் ம்
இவ்வதிசயப்	 ேபார்	 பிற	 நாட் 	 மன்னர்க க் 	 விடா	 நைகப்ைப	 யன்ேற
விைளவிக் ம்	என் 	உள்ள	 கக்	 றினார்.

ெசல் ஞ்	ெசால்	வல்லாராகிய	ேகா ர்கிழாரின்	அறி ைர	ேகட்ட	இ ெப 	ேவந்தர்
மன ம்	 நாணின;	 தங்கள்	 இழி	 ெசய க் 	 வ ந்தித்	 தைலயிைறஞ்சிப்	 லவர்
ெப மாைன	 வணங்கினர்.	 லவ ம்,	 தம்	 ற்றத்ைத	 ணர்ந் 	 வ ந்திய
மன்னர்கைள	 ேநாக்கி,	 “ வி ரக் ம்	 மன்னர்	 ெப 	 மக்கேள!	 கழிந்ததற்
கிரங்காமல்,	 இனி	 ேய ம்	 நீங்கள்	 ஒன் பட் 	 வாழ்வ டன்,	 தமிழ்	 நாட் ப்	 பிற
மன்ன ட ம்	 ேசர்ந் 	 பைகயின்றி	 ெந 	 வா ங்கள்,’	 என	 வாழ்த்திப்	 ேபாைர
நி த்தி	ஏகினார்.

ேகா ர்	கிழார 	ெப ந்தன்ைமைய	விளக்கப்	பிறிெதா 	சான் ம்	காணலாம்.	ேமற்
றப்ெபற்ற	 நலங்கிள்ளி ம்	 ெந ங்கிள்ளி ம்	 உைற ர்	 ற் ைகயில்

ஈ பட் ந்தகாைல,	 ேகா ர்	 கிழார்	அங் த்	 ேதான்றி	 ற் ைகயால்	 உண்டான



ன்ப	 நிைலையக்	 கண் 	 மன	வ ந்திக்	ெகாண் ந்த	ெபா 	ஒ 	 நிகழ்ச்சி
நைடெபற்ற .
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சங்க	 காலப்	 லவர்	 ெப மக்கள்	 “தி ேவ 	 ெதள்ளிய	 ராத ம்	 ேவ ”	 என் ம்
இலக்கணத்திற் 	 ஓர்	 இலக்கியமாக	 விளங்கினர்.	 அறி ம்	 வ ைம ம்	 ஒன்
பட் க்	 ைகேகாத் ச்	 ெசன் 	 லவர்	 வாழ்வில்	 பங் 	 ெகாண்டன.	 ஆயி ம்
ெப ந்தன்ைமையேய	அணிகலனாகக்	ெகாண்ட	அப்ெப 	மக்கள்	“ப மரங்ேத ம்
பறைவ	 ேபால”	 வள்ளேல	 நா 	 வளம்	 ெபற் 	 வ ைம	 ெயாழிவர்,	 வாங்கி	 வந்த
வளமைனத்ைத ம்	 ைவத்தினி 	 வாழாமல்,	 ஏங்கிக்	 கிடக் ம்	 ஏைழ	 பலர்க் ம்
வாரி	 வழங் ம்	 வள்ளல்	 ெதாழிலில்	 இறங்கிப்	 பின் ம்	 வ ைமயில்	 இறங் வர்.
இங்ஙனம்	 நாடா 	 திங்க ம்	 காடா 	 திங்க ம்	 வாழ்ந்த	 பிற்கால
விக்கிரமாதித்தைனப்	 ேபாலேவ	 ற்காலப்	 லவர்கள்	 சில	 காலம்	 வள்ளலாக ம்
சிலகாலம்	 வறியராக ம்	 மாறி	 மாறி	 வாழ்ந் 	 வரலாயினர்.	 இவ்வா 	 வாழ்
நடாத்திய	 லவர்	ெப 	மக்க ள்	இளந்தத்த ம்	ஒ வராவர்.
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ேசாழன்	 நலங்கிள்ளி	 வி	 மன்னனாக ம்	 கவி	 மன்னனாக ம்	 விளங்கியவன்;
கல்வி ம்	ஒ க்க ம்	ஒ ங் 	வாய்க்கப்	ெபற்றவன்.

“தீதில்	ெநஞ்சத் க்	காதல்	ெகாள்ளாப்
பல்லி ங்	 ந்தல்	மகளிர்
ஒல்லா	 யக்கிைடக்	 ைழகெவன்	தாேர’

என் 	 அவ்ேவந்தன்	 பா ம்	 வஞ்சினப்	 பாட் 	 அவன்	 றப்	 பைகவைர	 ெவன்றி
ெகாள் ம்	 ேபாராண்ைம	 யிைன ம்	 காமம்	 என் ம்	 அகப்பைகவைன	 ெவன்றி
ெகாள் ம்	பிறர்	மைனவிைழயாய்ப்	ேபராண்ைமயிைன ம்	ஒ ங் 	காட் மன்ேறா?
ஒ க்க ம்	 கல்வி ம்	 உயி ம்	 உடம் மாகக்	 ெகாண்ட	 இப்ெப 	 ேவந்தன்,
அத்தைகயினராகிய	 லவர்	 ெப மக்க க் 	 வாரி	 வழங் ம்	 வள்ளன்ைம
ைடயனாக ம்	 விளங்கினான்	 என்ப 	 ற ம்	 ேவண் ேமா.	 இம்மன்னன்
கைழக்	 ேகள்வி	 ற்ற	 லவர்	இளந்தத்தர்	அவைனக்	 கண் 	 பா 	 பரி 	 ெப ம்
ேவட்ைக	மி ந்தார்,	நீலங்கிள்ளி	அர 	 ரி ம்	 காைர	ேநாக்கி	விைரந்தார்;	 கா ள்

ந்தார்;	 வளவன்	 ேகாயிைல	 வந்தைடந்தார்;	 நலங்கிள்ளிையக்	 காணாமல்
வ ந்தினார்;	 ெந ங்கிள்ளியின்	 உைற ைர	 ற் ைகயிட் ,	 ஆண் 	 அவன்
பைட டன்	 உைறகின்றான்	 என்பைத	 அறிந்தார்.	 ேபார்க்களத்தில்	 ெசன்றா	 பரி
ேகட்ப 	எனப்	 லவர்	மனம்	வா ய ;	எனி ம்,	 லவர்	தம்	வ ைம	 பின்னி ந்
தள்ள,	 மன்னரின்	 பண் 	 நலம்	 ன்னி ந் 	 இ க்க,	 உைற ர்க் 	 விைரந்தார்



இளந்தத்தர்.	 உைற ர்	 ற்றிய	 நலங்	கிள்ளிைய	 ற் ைக	யிட்டார்	தத்தர்;	 கார்
ேவந்தன்	 பால்	 தம்	 வ ைமையப்	 கார்	 ெசய்யாமல்	 அைமதி 	 டன்	 இனி
எ த்தியம்பினன்.	 ேபாரிேலேய	ஊக்கம்	ெச த்திய	நலங்கிள்ளியின்	மனம்	 லவர்
பக்கல்	 ய .	 லவர்தம்	 ஒட் ய	 கன்ன ம்	 கட் ய	 கந்ைத ம்,	 நைரத்த	 தைல ம்
திைரத்த	உட ம்	வா ய	ேமனி ம்	பா ய	வா ம்	கிள்ளியின்	உள்ளத்ைத	உ க்கின.
“ காைர	 அைமதி டன்	 அர 	 ரிந்த	 அந்த	 நாள்	 வந்திலீர்!	 அ ங்கவிப்	 லவீர்
உைற ர்	 ற்றிய	இந்த	நாள்	வந்ெதைன	ெநாந் 	நீர்	எய்தினிர்.	ெப ம்	பரி 	த ம்
ேபற்றிைனயான்	ேபற்ேறனில்ைலேய!	என	வ ந்தி,	இயன்ற	பரிசிைல	இனி 	நல்கிப்
லவைர	மகிழ்வித்தான்	நலங்கிள்ளி.
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ேகாட்ைடக் 	 ெவளிேய	 நலங்கிள்ளி	 பால்	 பரி 	 ெபற் 	 மகிழ்ந்த	 லவர்	 உள்ேள
யி ந்த	ெந ங்கிள்ளிைய	மட் ம்	வி வாரா?	அவன்பா ம்	ெசன்றார்.	அரண்மைன
மா யில்	 ெந ங்கிள்ளி	 பலவைகச்	 சிந்தைன டன்	 உலாவினான்.	 நலங்கிள்ளிைய
ெவல் ம்	வழிகைள	அவன்	மனம்	ஆராய்ந்த .	அவ்	 ேவைள	இளந்தத்தர்	அரசர்
ெத வழிேய	 வந்தார்;	 ெந ங்கிள்ளியின்	 பார்ைவக் 	 இலக்கானார்,	 ேசாழன்
நலங்கிள்ளியின்	 ஒற்ற ள்	 ஒ வேன	 இவன்’	 என	 ெந ங்கிள்ளியின்	 ெநஞ்
ணிந்த .	 வ ைமெய ம்	 இ ளால்	 லைமெய ம்	 ஒளி	 மைறக்கப்பட்

மா ண்ட	 மணிேபால்	 வந்த	 தத்தைரப்	 பி த் 	 வர	 ஏவலாளைர	 அ ப்பினான்
ேவந்தன்.	ேபார்	என் ம்	அச்சேம	மன்னன்	மனத்தில்	நிலவிய ;	அச்சம்	நிைறந்த
அவன்	 மனம்	 லவைர	 லவராகத்	 ெதளிய ம்	 இயலாமல்	 ஒற்றெனனேவ
ணிந்த .	 ‘இவ்ெவாற்றைன	 ெவட் ,	 வீழ்த்தினால்	 தான்	 நாம்	 உய்ேவாம்’	 என

எண்ணிய	 ேவந்தன்,	 லவைரக்	 ெகால்ல	 வாைள	 உ வி	 ஓங்கினன்.	 “உ க்ைக
யிழந்தவன்	ைகேபால’	ஆண் 	ஓ 	வந் 	மன்னன்	ைகையப்	பற்றி	நி த்தி	நின்றர்
ேகா ர்	கிழார்.
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மன்ன!	 என்ன	 காரியம்	 ெசய்யத்	 ணிந்தாய்!	 ஆண்ைம	 இ ள்கின்	 அறி க்
கண்ேண	மைறத்த 	ெகால்!	 லவர்	வாழ்க்ைகைய	நீ	அறிவாேயா?	ப மரம்	நா ம்
பறைவ	 ேபால	 வள்ளைல	 நா ம்	 ெதள்ளிேயார்தம்	 வ ைமயிற்	 ெசம்ைமைய	 நீ
உணர்வாயா?	 அரிய	 ெநறிகைள ம்	 ெந ய	 ெவனக்க தாமல்	 வள்ளைல	 நா
யைடந் 	கற்ற 	பா ப்	ெபற்ற 	ெகாண் 	 ற்றம்	அ ந்தி	மற்ற 	காவா 	உண்
வழங்கி	உவந் 	வா ம்	பரிசில்	வாழ்க்ைக	பிறர்க் க்	ெகா ைம	நிைனந்தறி மா?
அறியாதன்ேற	வ ைமயில்	வா ம்	ெப மிதத்தில்	 ம்ேபான்ற	ேவந்தர்க க் க்
ைறயாததன்ேறா?	 லவர்	வாழ் 	தம்	வ ைமையப்	பிறர்	எள்ளி ம்	ெபா த்தி ம்
லவர்,	 தம்	 லைமைய	 எள் ம்	 ல்லறி	 வாளாைர	 ஒ 	 ேபா ம்	 விடார்காண்.
“தமிைழப்	பழித்தவைன	என்	தாய்	த த்தா ம்	விேடன்’	என	வீ 	ெகாண்ெட ந்



லைமையப்	 பழித்த	 ல்லறி	 வாளைரத்	 தம்	 அறி 	 ம ைகயால்	 வாதிட்
ெவன் ,”தமிழெனன் 	ெசால்லடா,	தைல	நிமிர்ந் 	நில்லடா"	எனக்	 றி	நிமிர்ந்
ெசல் ம்	 கவியரசர்	 வாழ் 	 வியரசர்	 வாழ்விற் 	 எட் ண் ம்	 ைறந்ததன் .
மா ம்	 கழ்	 மா ம்	 தி மா ம்	 ெபா ந்திய	 ம்	 ேபான்ற	 ேவந்தைர	 ெயாத்த

தைலைம	 ைடய 	 லவர்தம்	 பரிசில்	 வாழ்க்ைக	 என்பைத	 நன் ணர்ந்
நடப்பாயாக,"	என் 	சினந் 	 றினர்	ேகா ர்	கிழார்.

பைகவர்	சினத்திற் ம்	அஞ்சாதி	ெந ங்கிள்ளி	 லவர்	சினத்திற் 	அஞ்சித்	தைல
வணங்கினன்;	தன்	தவ ணர்ந்தான்;	 ’அறி த்	ெதய்வமாக	விளங் ம்	 லவைரக்
ெகான் 	 உலகம்	 உள்ளள ம்	 நீங்காப்	பழிையத்	ேத க்	ெகாள்ளத்	 ணிந்ேதேன!"
என் 	மனங்கவன் ,	இ ெப ம்	 லவர்பா ம்	மன்னிப் 	ேவண் னான்,	 லவர்க் ப்
ெப ம்	பரிசிைல	நல்கி	உவந்	த ப்பினான்.
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